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editorial

Ilustres leitores e leitoras, 

Já no apagar das luzes do biênio para o qual fui designado 

para exercer o mister de Diretor do Foro da Justiça Federal 

de Minas Gerais, é com grande satisfação que apresento a 

11ª edição da “Justiça em Revista”, fruto do esforço de vários 

dedicados estudiosos que permitiram ao Conselho editorial 

selecionar, dentre valorosa cepa, os dez artigos que integram 

esta obra. 

Disse Rui Barbosa, com a percuciência de sempre, que “o saber não está na ciência alheia, 

que se absorve, mas, principalmente, nas idéias próprias, que se geram dos conhecimentos 

absorvidos, mediante  transmutação, por que passam, no espírito que os assimila.”

Cumpre-me agradecer, pois, a todos que se dedicaram a essa difícil mas agradável tarefa de 

transmudar conhecimentos alheios em ideias próprias, permitindo, a nós leitores, que igualmente 

possamos assimilar a sua ciência e, quiçá, gerar dela um novo saber. 

Infelizmente nosso espaço não é farto, a ponto de nos permitir reunir nesta obra outros tantos 

bons trabalhos que nos foram apresentados para seleção. todavia, se por um lado nos atormenta 

saber que boas obras deixaram de ser publicadas neste espaço, por outro nos traz alento verificar 

que tantos estudiosos pretenderam ter seu trabalho divulgado neste meio!

Boa leitura, que esta edição de nossa Justiça em Revista seja proveitosa e útil a todos. 

Cordiais saudações, 

Guilherme mendonça doehler
Juiz Federal Diretor do Foro da 

Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais
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Carlos Henrique Borlido Haddad – Juiz Federal*

Amanda oliveira dos Reis** 

Marcelle Mariá Silva de oliveira*** 

da Família civil à Família da loas: aFastamentos e interseções

ReSUMo

o presente artigo analisa a evolução do conceito de família no Direito Civil e no 

Direito Assistencial. Nota-se que, em ambos os casos, o conceito sofreu modificações 

ao longo do tempo, porém, em sentidos opostos. o Direito Civil buscou abarcar e 

acompanhar as mudanças sociais, ao passo que o Direito Assistencial acabou por 

restringir o conceito de família. Ao final, conclui-se que, em alguns momentos, ao 

aplicar a loAS, faz-se necessário o recurso ao conceito civil de família para que seja 

garantida a aplicação justa do Direito e atenta à realidade de nosso país.

PAlAvRAS-CHAve: Família, Direito Civil e Assistência Social.

*Mestre e Doutor em Ciências Penais pela UFMG. Professor Adjunto da UFMG. Juiz Federal da 2ª turma Recursal da Seção Judiciária de Minas   
Gerais.

**Acadêmica de Direito.

***Acadêmica de Direito.
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1 introduçÃo

A unidade do ordenamento jurídico deveria 

pressupor que os conceitos existentes nos 

variados ramos, compartimentados por ques-

tões didáticas, são uniformes. A constância 

que se espera na atribuição de sentido a 

institutos jurídicos facilitaria a interpretação 

das normas e a solução de questões subme-

tidas ao Judiciário. No entanto, percebe-se 

que importantes institutos podem variar sua 

conceituação, a depender da área do Direito 

em que se insere. A Família é cabal exemplo 

do tratamento diferenciado conferido pelas 

normas do Direito Civil e pela regulação 

em matéria previdenciária/assistencial. A 

dimensão do conceito dado a ela em cada 

uma das áreas jurídicas, a provável razão 

para a diferenciação e os efeitos gerados 

na definição de Família no julgamento de 

processos judiciais envolvendo a aplicação da 

lei n. 8.742/93 serão abordados nas próximas 

linhas.

2 evoluçÃo da Família no direito 

civil 

o conceito de Família sofreu modificações 

ao longo da história, não obstante faltasse 

definição autêntica do instituto. é importante 

saber que o modelo familiar que mais influen-

ciou o direito brasileiro foi o romano. ele era 

composto não apenas pelos familiares unidos 

por laços sanguíneos e pelo casamento, como 

também pelos escravos pertencentes ao 

grupo. Não foi por outra razão que se nomeou 

o grupo com a palavra Família, vocábulo que 

deriva do latim famulus, que significa escravo 

doméstico. tratava-se de grupo organizado, 

no qual a divisão de tarefas era bem definida, 

chefiado pelo pater familias.1 os membros do 

grupo encontravam tudo que era necessário à 

sobrevivência dentro do próprio seio familiar, 

de forma que o patriarca era quem os repre-

sentava perante a sociedade.

esse modelo familiar passou por diversas 

etapas e foi adaptado pelo Direito Canônico. 

A Igreja Católica transformou o casamento 

em instituição formadora da família e o 

matrimônio serviu de modelo para o Direito 

Civil pátrio, em decorrência da colonização 

portuguesa, de forte cariz religioso. Assim, 

o Código Civil de 1916, em seu art. 229, 

admitia como única entidade familiar o 

casamento civil, capaz de legitimar os filhos: 

“Criando a família legítima, o casamento legi-

tima os filhos comuns, antes dele nascidos ou 

concebidos”.

Nota-se que a composição familiar estava 

diretamente ligada aos laços consanguí-

neos, como também àqueles advindos do 

matrimônio. Não se admitiam filhos fora do 

1Disponível em: http://www.investidura.com.br/biblioteca-juridica/artigos/historia-do-direito/170332-o-conceito-de-familia-e-sua-evolucao-his-
torica. Acesso em 20/8/13.
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casamento, ignorava-se a união estável e laços 

afetivos pouco importavam para a integração 

de membros. Homens casados, por exemplo, 

sequer podiam ser réus em ação de investi-

gação de paternidade. Como preceituava o 

art. 1º, da lei n. 883/49, podiam apenas ser 

acionados para fins de obtenção de alimentos. 

os vínculos criados fora do âmbito matrimo-

nial não só eram ignorados pelo Direito, como 

permaneciam descartados, uma vez que os 

filhos concebidos nesse contexto, chamados 

“espúrios”, não podiam ser reconhecidos e a 

eles não era garantido o direito à sucessão.

Com o advento da Constituição Federal de 

1988, inaugurou-se nova fase na concepção 

da família brasileira. As transformações 

sociais fizeram surgir diversos modelos 

familiares, que começaram a se tornar cada 

vez mais expressivos. A legislação não 

ignorou a evolução socialmente sentida e 

passou a admitir os laços naturais e afetivos 

como formadores de família. o art. 226 

da Constituição Federal confere à família 

especial proteção do estado e reconhece a 

ampliação do conceito, uma vez que passa 

a admitir a união estável e a existência de 

famílias monoparentais. Do mesmo modo, 

o Código Civil de 2002 incorporou o espí-

rito amplificador trazido pela Constituição. 

os laços afetivos passam a exercer papel 

importante na formação da família e mesmo 

formas de composição anteriormente inacei-

táveis, a exemplo da união homoafetiva, 

são atualmente reconhecidas pelos tribunais 

(ADPF 132, StF, Relator Min. Ayres Britto, 

tribunal Pleno, Julgado em 5/5/2011). 

Carlos Roberto Gonçalves (2005, p. 16) 

conclui acerca do tema de forma clara e 

sucinta: 

“o Código Civil de 1916 e as leis poste-

riores, vigentes no século passado, regu-

lavam a família constituída unicamente 

pelo casamento, de modelo patriarcal e 

hierarquizada, ao passo que o moderno 

enfoque pelo qual é identificada tem in-

dicado novos elementos que compõem 

as relações familiares, destacando-se os 

vínculos afetivos que norteiam a sua for-

mação”. 

A doutrina brasileira, nos ditames do que 

preconiza Maria Helena Diniz (2013, p. 

23), tem admitido três diferentes conceitos 

de família: o conceito restrito, amplo e 

amplíssimo. o primeiro abrange pais e 

filhos, biológicos ou não, ou apenas irmãos, 

também biológicos ou não, que já perderam 

seus pais. o segundo conceito incorpora os 

membros do conceito anterior, acrescido dos 

demais parentes, inclusive os por afinidade, 

que são aqueles advindos de casamento ou 

união estável. Já o terceiro conceito considera 

todas as pessoas que vivam sob o mesmo teto, 

inclusive empregados. este último é chamado 

de conceito sociológico.
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3 evoluçÃo da Família no direito 

assistencial

A evolução do conceito de família no âmbito 

assistencial depreende-se das alterações a que 

se submeteu a lei orgânica da Assistência 

Social (lei n. 8.742/93). o conceito de família 

foi normativamente estabelecido no art. 20, 

§1º, da referida lei, com o objetivo de discri-

minar critérios para se conceder benefício de 

prestação continuada a idosos e a pessoas 

deficientes.

A redação original preceituava que “para os 

efeitos do disposto no caput, entende-se por 

família a unidade mononuclear, vivendo sob 

o mesmo teto, cuja economia é mantida pela 

contribuição de seus integrantes”. Segundo 

a redação original, não era necessário haver 

grau de parentesco entre as pessoas para 

que fossem consideradas como membros da 

mesma família, pois bastava que vivessem 

sob o mesmo teto e contribuíssem para a 

economia do grupo. o conceito legal era 

amplo e se preocupava mais com o aspecto 

físico-espacial ocupado pelo grupo. 

Posteriormente, a lei n. 9.720/98 deu nova 

redação ao § 1º do art. 20, dessa vez com 

a seguinte disposição: “Para os efeitos do 

disposto no caput, entende-se como família o 

conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da 

lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, desde 

que vivam sob o mesmo teto.” Permaneceu 

a necessidade de coabitação entre os inte-

grantes de grupo, cuja identificação foi reme-

tida a outro dispositivo legal. De acordo com 

o mencionado art. 16, o grupo familiar seria 

composto pelo cônjuge ou o companheiro, o 

filho não emancipado, menor de 21 anos ou 

inválido, os pais e o irmão não emancipado, 

menor de 21 anos ou inválido. A partir dessa 

alteração, passou-se a entender como fami-

liares as pessoas que viviam sob o mesmo 

teto, porém ligadas por específicas relações 

de parentesco e dependência. o rol taxativo 

reduziu o conceito de família e excluiu do 

grupo pessoas outras que vivessem na mesma 

morada.

Por fim, a lei n. 12.435/11, ao alterar o art. 

20, § 1º, da loAS, passou a dispor que, “para 

os efeitos do disposto no caput, a família 

é composta pelo requerente, o cônjuge ou 

companheiro, os pais e, na ausência de um 

deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos 

solteiros, os filhos e enteados solteiros e os 

menores tutelados, desde que vivam sob o 

mesmo teto”. A segunda alteração, compa-

rativamente à primeira mudança legal, 

ampliou o número de possíveis componentes 

do grupo familiar, através da inclusão de 

padrasto e madrasta, enteados e menores 

tutelados. Substituiu irmão não emancipado 

por irmão solteiro, o que importou em ampliar 

o conceito, haja vista que a maioridade civil 

deixou de ser fator que exclui do grupo 

familiar. em verdade, como se depreende 
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da exposição de motivos da referida norma, 

visou-se a “promover ajustes pontuais na 

loAS, como as definições de benefícios 

eventuais e do critério de acesso ao bene-

fício de prestação continuada”. De qualquer 

forma, ao se comparar as sucessivas altera-

ções, verifica-se que a norma originalmente 

elaborada era mais abrangente do que a que 

se encontra em vigor. 

4 caminHando em sentidos oPos-

tos

o conceito de família, sob os dois pontos 

de vista, percorreu caminhos diferentes. 

Primeiramente, nota-se que no Direito Civil 

o conceito acompanhou a evolução da 

sociedade, a legislação foi atualizada e as 

decisões judiciais direcionaram-se no sentido 

de abranger quase todos os novos aspectos 

recorrentes e aceitos. Por sua vez, na seara 

da assistência social, a legislação restringiu o 

conceito de família para definir os limites de 

concessão do benefício de prestação conti-

nuada (BPC), a despeito da notada distensão 

provocada pela lei n. 12.435/11. 

é provável que a razão para o descompasso 

se assente em aspectos orçamentários. 

A ampliação do conceito de família na esfera 

civil não onera o erário, porque, em regra, 

envolve questões patrimoniais privadas. é 

certo que muitos aspectos do Direito Civil 

têm caráter indisponível, a exemplo da 

paternidade que não pode ser renunciada, da 

obrigação de prestar alimentos aos descen-

dentes e do necessário respeito ao direito 

hereditário. Mas sempre que estiverem em 

discussão pretensões patrimoniais, em regra, 

os interesses tornam-se transacionáveis e 

afetam, exclusivamente, a esfera econômica 

dos envolvidos. ter ou não mais descendentes 

para prestar-lhes alimentos, possuir mais 

ou menos herdeiros para divisão da massa 

universal de bens não atinge a seara pública, 

nem gera maiores ônus ao estado.

Por outro lado, a redução do conceito de 

família, operado ao nível assistencial, signi-

fica menos despesas à União. A identificação 

dos reais beneficiários do amparo assistencial 

depende de se apurar quantos são os membros 

do grupo familiar. Considera-se que a renda 

auferida pelos membros deve estar inserida 

em certos limites quantitativos e tanto mais 

provável será a concessão do benefício quanto 

mais pessoas sem renda se incorporarem ao 

grupo familiar. 

o pagamento do serviço da dívida pública 

federal consumiu, em 2012, a impressionante 

cifra de R$2,52 bilhões por dia: uma invejável 

“bolsa rico” destinada a reduzido número de 

pessoas, principalmente do sistema financeiro 

e das grandes corporações (FAttoRellI, 

2012, p. 59). trata-se de despesas muito 

superiores àquelas destinadas ao pagamento 
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de BPC. No entanto, os gastos públicos com a 

assistência social não deixam de ser elevados 

e se verifica progressivo aumento nos últimos 

anos. em 2000, o valor gasto em pagamentos 

de BPC foi de R$31.785.068,00. Já em 2012, 

o valor subiu para R$203.419.876,00.2 A 

elevação dos gastos com assistência social 

é forte elemento para justificar a restrição 

do conceito de família, a despeito da cons-

tatação de que os aportes para os rentistas 

representam somas superiores e contribuem 

para que o país apresente um dos maiores 

níveis de desigualdade social.

5 reFleXos de distintas concePções

Se é possível notar que os conceitos de família 

abordados diferem-se quanto à extensão, isso 

não significa que devem ser tratados de forma 

absolutamente independente. Por questão 

de unicidade do ordenamento jurídico, a 

concepção de família no Direito Civil sempre 

deve ser lembrada para enfrentar problemas 

surgidos na área de assistência social.

Não se pretende ignorar os expressos termos 

da mais recente alteração da lei n. 8.742/93, 

que procurou identificar com precisão quem 

poderia ser considerado membro do grupo 

familiar. Porém, não é possível fechar os olhos 

para a miríade de situações com que se depara 

o magistrado ao examinar processos em que 

se pleiteia BPC.

No âmbito civil, por exemplo, netos consi-

deram-se integrantes da família, ao passo 

que, no campo assistencial, eles somente 

foram lembrados pela redação primeira da 

lei n. 8.742/93. A realidade brasileira mostra 

quão comum é a criação de netos pelos avós. 

Conquanto não estejam enquadrados no 

conceito de família para fins assistenciais, são 

descendentes no Direito Civil e não é incomum 

avós serem compelidos a prestar alimentos 

a eles. Nas hipóteses em que os pais não 

são capazes de trabalhar e prover o sustento 

dos filhos, ou, quando se tratar de genitores 

falecidos, não se deve excluir os netos como 

integrantes da família para compor o número 

que servirá para cálculo da renda do grupo. 

outro exemplo digno de menção é o caso de 

sobrinhos criados por tios. Posto que não dete-

nham a guarda judicial, mas desempenhem 

o papel de substitutos dos pais incapazes de 

prover o sustento da prole, devem encabeçar 

único grupo para fins de cálculo da renda 

familiar.

6 conclusões

A despeito de seguir caminhos opostos, o 

conceito de Família, ampliado no Direito Civil 

nos últimos anos e reduzido no âmbito assis-

tencial após a edição da lei n. 8.742/93, não 

pode ser analisado de maneira independente 

e hermética. As muitas facetas que a família 

2 Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/1_130731-092508-672.pdf. Acesso em 22/8/13.
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brasileira atualmente apresenta não permitem 

que a definição legislativa contemple todas 

as situações que chegam à via judicial. o 

conhecimento acerca da evolução verificada 

ReFeRÊNCIAS

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, v. 5, 2013.

FAttoRelI, Maria lucia. Bolsa rico. In: A sociedade justa e seus inimigos. organizadores: 

CAttANI, Antonio Davi. olIveIRA, Marcelo Ramos. Porto Alegre: tomo editorial, 2012.

GoNçAlveS, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, v. 6, 2005.

WAlD, Arnoldo. O novo direito de família. São Paulo: Saraiva, 2004.

na família no Direito Civil deve orientar o 

julgamento de pedidos de BPC sempre que 

a realidade detectada confrontar-se com os 

restritos limites impostos pela lei. 



10 JUStIçA eM RevIStA 
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com os administrados.
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1A nosso sentir, a boa-fé também pode estar configurada em inação do sujeito passivo, que legitimamente crê, por exemplo, estar desobrigado da 
apresentação de determinada declaração eletrônica e, assim pensando, deixa de transmiti-la, sendo posteriormente autuado pelo Fisco por sua 
conduta omissiva, sendo encaminhada representação para fins penais para o Ministério Público.

A fiscalização tributária tem partido, por 

vezes, na atividade prática, de uma inversão 

dos ônus probatórios que atribui aos sujeitos 

passivos de obrigações tributárias o dever de 

demonstrar a efetiva existência de boa-fé em 

suas ações e omissões.1 A indagação que toma 

relevo é: seria o caso de uma substanciosa 

mudança de paradigma para subverter o prin-

cípio geral de Direito contido na presunção 

de boa-fé (“a boa-fé deve ser presumida, 

enquanto a má-fé há de ser comprovada”) 

para se passar a pressupor a má-fé dos admi-

nistrados em geral, e, dentre eles, dos sujeitos 

passivos tributários? Parece-nos que a aludida 

mudança de paradigma não estaria ocorrendo 

com amparo legítimo na interpretação do 

texto Constitucional e que, portanto, deveria 

ser mais bem estudada e debatida para ser 

combatida na aplicação prática do Direito, 

em decorrência dos nefastos efeitos que atrai 

para a (in)segurança jurídica.

As inversões de presunções operadas pelo 

Fisco sem o necessário respaldo legal têm 

colaborado para o acirramento da litigio-

sidade tributária - já sobremaneira intensa 

no Brasil, por diversas razões. Não raras 

vezes deixa-se em segundo plano o racio-

cínio conceitual classificatório desejável de 

proteção da segurança jurídica para preferir 

as “tipificações” adicionais ou paralelas (de 

cunho ampliativo), efetuadas no interesse de 

abarcar situações que, originalmente, não 

seriam tributáveis (DeRZI, 1988).

o fato é ainda mais grave se for considerado 

que, comumente, o desvio da interpretação da 

legislação tributária não parte isoladamente 

dos fiscais, que, em seu conjunto, atuam para 

“causar” a litigiosidade e, consequentemente, 

a insegurança jurídica dela decorrente. em 

verdade, a litigiosidade é, por vezes, alimen-

tada pela própria chefia da Administração 

tributária, que expede resoluções, portarias, 

instruções normativas, “orientações internas” 

e outros atos infralegais conflitantes com 

o ordenamento jurídico tal como posto 

pelo legislador formal, com o propósito de 

possibilitar ou mesmo compelir seus subor-

dinados, vinculados que são, a abusar como 

exatores.

A atuação referida acima nos parece incon-

ciliável com a moralidade administrativa 

que deve pautar o agir da Administração 

Pública em todos os seus atos. Humberto 

Ávila vincula indissociavelmente a boa-fé e a 

proteção da confiança ao mencionado prin-

cípio (da moralidade); senão vejamos (ÁvIlA, 

2010, pp.323-4):

A Constituição de 1988 institui a mo-

ralidade como um princípio geral da 

administração pública. Da moralida-
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de decorrem os princípios da boa-fé e 

da proteção da confiança. (...)

o princípio da moralidade possui um 

significado particular no Direito tri-

butário. ele limita a atividade adminis-

trativa em vários aspectos. Importan-

tes são, especialmente, as limitações 

decorrentes dos princípios da boa-fé e 

da proteção da confiança. (...)

Na perspectiva das espécies normati-

vas que as exteriorizam, a moralida-

de, a proteção da confiança e a boa-fé 

possuem dimensão normativa prepon-

derante ou sentido normativo dire-

to de princípios, na medida em que 

estabelecem o dever de buscar um 

ideal de estabilidade, confiabilidade, 

previsibilidade e mensurabilidade na 

atuação do Poder Público. ...quanto 

à forma, a moralidade constitui uma 

limitação expressa (art. 37), e a pro-

teção da confiança e a boa-fé como 

limitações implícitas, decorrentes dos 

sobreprincípios do estado de Direito 

e da segurança jurídica, sendo todas 

elas limitações materiais, na medida 

em que impõem ao Poder Público a 

adoção de comportamentos necessá-

rios à preservação ou busca dos ide-

ais de estabilidade e previsibilidade 

normativa, bem como de eticidade e 

confiabilidade.

Com efeito, a atitude de “nivelar por baixo” 

as ações dos sujeitos passivos evidencia, num 

primeiro momento, prática fiscal que deve ser 

estudada com maior riqueza de detalhes, para 

se propor o resgate do paradigma da boa-fé em 

matéria tributária. Assim os sujeitos passivos 

não ficariam com a espada de Dâmocles 

sobre suas cabeças, aguardando passarem os 

prazos decadenciais e/ou prescricionais para, 

então, somente após vários anos, sentirem-se 

menos inseguros com relação à tributação nas 

operações de que participaram.

Colhem-se diversos casos práticos em que o 

Fisco (I) não protegeu a confiança dos admi-

nistrados, (II) partiu da presunção de má-fé 

do sujeito passivo ou (III) desconsiderou sua 

documentação, ao invés de primeiramente 

dar crédito às alegações e documentos fiscais 

do contribuinte. exemplifica-se: a) o sujeito 

que adquire de estabelecimento comercial 

veículo impropriamente importado e que 

é responsabilizado como adquirente de 

mercadoria irregular, sendo, por tal aqui-

sição, autuado e severamente multado; b) o 

sujeito que adquire mercadoria com crédito 

de ICMS de determinado fornecedor que 

posteriormente tem sua documentação fiscal 

declarada inidônea - com efeitos retroativos, 

alcançando-se o adquirente de boa-fé; c) o 

contribuinte contra o qual se inverte o ônus 

probatório negativo de não realização da 

intimação regular sobre o início do proce-

dimento administrativo tendente a realizar o 
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lançamento tributário – os casos em que se 

determina que o contribuinte seja incum-

bido de fazer a prova quase impossível de 

que nunca fora intimado; d) o sujeito que, 

confiando em tratado de tributação entre 

o Brasil e outro país, pratica determinada 

operação e tem seus rendimentos injus-

tamente incluídos em cláusulas gerais de 

“outros rendimentos tributáveis” (art. 21 dos 

modelos de convenção da oCDe e da oNU, 

replicado nos tratados em geral firmados 

pelo Brasil), quando aqueles ganhos não 

seriam ordinariamente tributados pelo Fisco 

Brasileiro.

os exemplos acima são apenas alguns 

dos inúmeros que poderiam ser listados 

em decorrência da alta litigiosidade entre 

Fisco e sujeitos passivos tributários e da 

ocasional inobservância do princípio da 

moralidade pela administração fiscal. Não 

se está dizendo que o Fisco seja o único 

culpado por todas as mazelas decorrentes 

da operacionalização do sistema tributário 

nacional, pois também ocorrem situações 

em que os sujeitos passivos praticam ilícitos 

com evidente intuito de burlar a legislação; 

entretanto, é necessário repetir que o ente 

público não pode “nivelar por baixo” todos 

os administrados.

A lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que 

regula o processo administrativo no âmbito 

da Administração Pública Federal (aplicável 

subsidiariamente ao processo administrativo-

tributário por força de seu art. 69), utiliza 

diversas expressões relevantes, tais como 

“proteção dos direitos dos administrados”, 

“melhor cumprimento dos fins da Adminis-

tração” (art. 1º); obediência, “dentre outros, 

aos princípios da (...) moralidade, segu-

rança jurídica” (art. 2º); “atuação segundo 

padrões (...) de boa-fé”, “adequado grau de 

certeza, segurança e respeito aos direitos 

dos administrados”, vedação de “aplicação 

retroativa de nova interpretação” (art. 2º, 

P.U. e incisos). Arrolam-se, ainda, naquele 

Diploma, como “deveres do administrado 

perante a Administração”, “expor os fatos 

conforme a verdade”, “proceder com leal-

dade (...) e boa-fé” e “prestar as informações 

que lhe foram solicitadas” (art. 4º).

Surge, então, outra indagação relevante: 

partir do pressuposto que o administrado 

descumpre seus deveres, deixando de 

expor a verdade, agindo deslealmente, de 

má-fé e prestando informações falsas não 

seria, mais uma vez, a subversão de todo 

o sistema? Parece-nos que sim, ainda que 

nesta oportunidade não seja possível esqua-

drinhar todos os itens com a profundidade 

necessária. Na doutrina portuguesa temos 

interessante manifestação, em passagem 

que afirma que o padrão (denominado 

“comportamento-tipo”) seria a boa-fé presi-

dindo as relações entre fisco e contribuintes, 

apenas se admitindo a má-fé em situações 



14 JUStIçA eM RevIStA 

indiscutivelmente excepcionais (denomi-

nadas de situações “patológicas”). (GUIMA-

RãeS, 2007, p.287-9):

o comportamento-tipo caracteriza-se por 

estar sujeito aos princípios da boa-fé que 

integra a confiança, e da legalidade, de-

vendo interpretar-se aqui no sentido da 

norma definir os comportamentos corre-

tos a adoptar. Para uma aferição do cará-

ter correcto do comportamento torna-se 

necessário verificar se os princípios que 

regem a atividade de aplicação da nor-

ma, incluindo a proporcionalidade, estão 

presentes. Significa isto, para além do que 

sobre o assunto já possa ter sido dito nes-

te trabalho, que os comportamentos das 

partes gozam de uma presunção de le-

galidade e adequação técnica. A presun-

ção de legalidade significa que até prova 

em contrário o comportamento assumido 

por qualquer das partes se presume como 

o previsto pela lei para o caso concreto. 

A presunção de adequação das soluções 

técnicas empregues significa que, até veri-

ficação em contrário, as técnicas contabi-

lísticas, econômicas e os meios empregues 

para revelar e enquadrar os factos legal-

mente relevantes são as mais adequadas 

e dão uma imagem fiel e correta da rea-

lidade, nos termos e para os efeitos que a 

lei determinou (...). A boa-fé e a legalidade 

que presidem a relação jurídica fiscal po-

dem ser postas em causa pelo comporta-

mento do contribuinte ou de terceiros em 

sua representação. Pôr em causa significa 

aqui violar a boa-fé que preside à relação 

distorcendo os factos por adulteração dos 

mesmos, por forma a conseguir uma me-

nor tributação... A primeira conseqüência 

da violação da boa-fé que preside à re-

lação de imposto é a lei fazer confiança 

na Administração Fiscal e dar-lhe os po-

deres para que ela possa assegurar que a 

violação detectada da ordem jurídica seja 

sanada. Na falta de elementos objectivos 

declarados pelo contribuinte ou detectada 

uma desconformidade entre o declarado e 

a realidade, a Administração Fiscal presu-

mirá e usará dos poderes que lhe são con-

feridos por lei para atingir a verdade mate-

rial e definir a situação tributária concreta 

do contribuinte. Atenda-se desde logo que 

esse poder só é utilizável em caso de pato-

logia detectada na relação e basicamente 

por força da ponderação que a lei faz de 

que a Administração é quem, por dever 

legal, deve reinterpretar a situação à luz 

da legislação aplicável. Isso é feito, em re-

gra, depois do contribuinte ser convidado 

a rever sua posição e entregar nova decla-

ração corrigida, evitando assim situações 

de ordem contraordenacional ou criminal, 

eventualmente mais gravosas. (...) Resulta 

do atrás transcrito por razões de comodi-

dade de leitura que a boa-fé é um princípio 

que enforma a relação jurídica tributária e 

não somente um princípio enformador da 
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actividade da Administração no exercício 

dos seus poderes discricionários. A boa-fé 

é um princípio de orientação na actuação 

da AF e do contribuinte, impende sobre 

todos os intervenientes na relação jurídica 

de imposto.

A má-fé deve ser comprovada (art. 54, lei 

9.784/1999), obviamente pressupondo-se que 

haja um devido processo legal para tanto, no 

qual a administração tributária possa efetuar 

todas as comprovações indispensáveis e o 

sujeito passivo possa se manifestar em livre 

contraditório, utilizando da ampla defesa com 

os meios e recursos a ela inerentes, como 

preleciona o art. 5º, lv, da Constituição da 

República, de 1988. é o oposto de se presumir 

a má-fé dos contribuintes e responsáveis tribu-

tários em geral, como se tem notado na pato-

lógica atuação fiscal de parcela do Fisco.

o ponto fulcral consistiria, portanto, em saber 

se o princípio da presunção de boa-fé é tido 

como topos de orientação para a aplicação do 

Direito tributário ou, a revés, se configuraria 

mero princípio programático, destituído de 

eficácia normativa.

é que o princípio da boa-fé pode ser concebido 

como (a) um preceito meramente programá-

tico, implícito na Constituição da República 

ou na teoria Geral do Direito, ou, em outra 

senda, (b) um princípio densificado, de efeitos 

concretos e imediatos, dando direção a toda 

a atividade do hermeneuta. Misabel Abreu 

Machado Derzi, ao introduzir referência a 

Dworkin, aduz que “os princípios constitucio-

nais podem ser expressos ou implícitos, formu-

lados em normas vagas, altamente abstratas, ou 

densificados, de maior concreção, estruturais-

fundamentais, acidentais ou periféricos etc.” 

(1997, p. 39).

Da conclusão a respeito da (a) vagueza e 

concepção meramente programática ou da 

b) densidade de concreção do princípio da 

presunção de boa-fé, quando relacionado à 

proteção da confiança e segurança jurídica 

dos administrados é que resultará a obrigato-

riedade da (a) menor/inexistente ou (b) maior/

plena vinculação à aplicação do princípio da 

presunção de boa-fé para balizar as decisões 

administrativas ou judiciais, tendo nítidos 

efeitos concretos na aplicação da legislação 

tributária. Deve-se perquirir se o aludido prin-

cípio é tido como topos de orientação para a 

aplicação em concreto do Direito tributário 

ou, em sentido contrário, mais genérico e 

sem eficácia normativa, se configuraria mero 

princípio programático.

todavia, um ato da autoridade máxima no 

Governo Federal (Presidente da República), 

que vincula, portanto, todos os servidores 

do plano executivo federal, perpassando o 

Ministro de estado de Fazenda, o Secretário 

da Receita Federal do Brasil e todos seus dele-

gados e auditores-fiscais subordinados, poderia 
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2 Publicado no Diário oficial da União – DoU em 12 de agosto de 2009, p.5.

ter solucionado, ao menos temporariamente, 

o problema na raiz. Isso porque, em 11 de 

agosto de 2009, foi assinado o Decreto Federal 

n. 6.9322, que “dispõe sobre a simplificação 

do atendimento público prestado ao cidadão, 

ratifica a dispensa do reconhecimento de 

firma em documentos produzidos no Brasil, 

institui a ‘Carta de Serviços ao Cidadão’ e dá 

outras providências”. No artigo inaugural do 

aludido Decreto afirmou-se:

Art. 1º os órgãos e entidades do Po-

der executivo Federal observarão as se-

guintes diretrizes nas relações entre si e 

com o cidadão:

I - presunção de boa-fé;

(...)

Art. 16.  o servidor civil ou militar que 

descumprir as normas contidas neste 

Decreto estará sujeito às penalidades 

previstas, respectivamente, na lei no 

8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 

na lei no 6.880, de 9 de dezembro de 

1980. 

Parágrafo único.  o cidadão que tiver 

os direitos garantidos neste Decreto 

desrespeitados poderá fazer represen-

tação junto à Controladoria-Geral da 

União.

Considerado que a Receita Federal do Brasil 

compõe a administração pública direta e que se 

sujeita aos comandos da Presidência da Repú-

blica expedidos mediante decreto do Chefe do 

executivo, ela e todos os seus componentes 

devem observar o artigo 1º acima colacionado, 

sob pena de aplicação das sanções indicadas 

no art. 16 acima transcrito.

Agora, passados quatro anos do início de sua 

vigência, o Decreto 6.932/2009 ainda não 

deu sinais relevantes e conclusivos de impacto 

na atuação fiscal no plano federal quanto à 

presunção de boa-fé. o indicativo é realmente 

emblemático, pois demonstra que existindo 

previsões constitucional, legal e infralegal 

expressas, ainda assim, alguns servidores do 

executivo Federal insistem nas “técnicas” 

impróprias de presunção de má-fé, consistentes, 

em verdade, em meras protopresunções, como 

bem expõe Florence Cronemberg Haret (2010, 

p.95):

A protopresunção é uma estrutura pecu-

liar no mundo social, que ainda não in-

tegrou o sistema normativo como unida-

de jurídica de significação, mas que tem 

pretensão ou potencial de nele ingressar. 

Não lhe devemos outorgar foros de ju-

ridicidade. Faltam-lhe os requisitos de 

norma, que, apenas quando transpor os 

limites que separam esses mundos, do ser 

ao dever-ser, os adquirirá. Não são atos 



JUStIçA eM RevIStA 17

normativos, mas atos sociais de comuni-

cação factual.

o recurso impróprio às presunções de má-fé 

acarreta prejuízo aos sujeitos passivos que 

assumem fardo muito maior, que consiste em 

tentar anular um feito fiscal que foi formali-

zado indevidamente. Dada a frágil condição 

financeira de muitos sujeitos passivos (que não 

dispõem de recursos para contratar profissionais 

bem preparados para assessorá-los), não há 

dúvida que substanciosa parcela de tais autu-

ações indevidas sequer é levada à apreciação 

administrativa ou judicial, criando os mais 

variados empecilhos para o regular exercício 

das atividades de qualquer pessoa física ou 

jurídica.

Diante do cenário deflagrado no plano nacional, 

observa-se que, não obstante relevante parcela 

dos servidores da administração tributária aja 

com respeito e observância à presunção de 

boa-fé nas relações com os sujeitos passivos 

tributários, há, ainda, autoridades e agentes 

fiscais que pregam a presunção de má-fé dos 

administrados e geram autuações desvinculadas 

dos comandos constitucionais, legais e infrale-

gais em vigor no Brasil.

tal atitude deve ser objeto de reflexão pelos 

servidores públicos federais com atribuições 

típicas de fiscalização, lançamento e arreca-

dação de tributos; deve, ainda, ser combatida 

para que possam ser refreados os danosos efeitos 

que dela podem advir para os sujeitos passivos e 

diretamente para a própria administração fiscal 

que, na expressão de vasco Branco Guimarães, 

poderia ser integralmente contaminada pela 

patologia em que consiste o pressuposto ilegal 

de má-fé (ou “protopresunção”) na autuação 

dos administrados.

Apenas no estudo minucioso de casos práticos 

é que será possível aferir a eficácia do princípio 

da presunção de boa-fé na relação entre o Fisco 

e os sujeitos passivos tributários. Afinal, a forma 

de utilização do princípio nesses casos é que 

indicará a força normativa que lhe é reconhe-

cida e outorgada pelo ordenamento jurídico.

Considerado que o princípio da presunção 

de boa-fé decorre do estado Democrático de 

Direito e que se mostra imperativo nas relações 

mantidas pela Administração Fiscal Federal, a 

presunção de boa-fé teria que nortear todas 

as oportunidades de interação entre sujeitos 

ativo e passivo da tributação. exatamente em 

função de tal comando estar sendo solenemente 

desconsiderado por parcela da administração 

fiscal é que se deve chamar a atenção para 

o fato, propiciando que novos argumentos e 

fundamentos jurídicos possam ser apresentados 

nos órgãos administrativos de julgamento e 

perante o Judiciário, para fomentar a discussão 

e permitir a solução mais adequada e consen-

tânea com o ordenamento brasileiro, inclusive 

com as disposições constitucionais, legais e 

infraconstitucionais ora evidenciadas.



18 JUStIçA eM RevIStA 

ReFeRÊNCIAS

ÁvIlA, Humberto. Sistema constitucional tributário. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, 623p.

CovIello, Pedro José Jorge. La protección de la confiança del administrador [SIC]: derecho 

comparado y derecho argentino. 1. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2004.

DeRZI, Misabel Abreu Machado. Direito Tributário, Direito Penal e Tipo. São Paulo: Revista 

dos tribunais, 1988, 302 p.

______.Atualização. In BAleeIRo, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 

7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, 859p.

GUIMARãeS, vasco Branco. A responsabilidade civil da administração fiscal emergente da 

obrigação de imposto. São Paulo: ed. Fórum, 2007, 440p.

HARet, Florence Cronemberger. Presunções no direito tributário: teoria e prática. tese de 

doutorado, Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito do largo São Francisco, 2010.



JUStIçA eM RevIStA 19

ReSUMo

o presente trabalho traz algumas reflexões sobre a natureza da presunção econô-

mica prevista no parágrafo 4o do art.16 da lei 8.213/91. Inicia-se com algumas 

considerações sobre  o vínculo dos dependentes previdenciários com o segurado e 

os requisitos para percepção do benefício de pensão por morte e, no ponto central 

do estudo, são analisados, além do entendimento administrativo do INSS no trato da 

matéria, julgados do StJ, tRF1, tRF3 e tNU. Conclui-se, com fulcro nos princípios 

da seletividade e distributividade previstos no inciso III do art. 194 da Constituição 

Federal, que a presunção de dependência econômica referida no parágrafo 4º. do 

art. 16 da lei 8.213/91 será sempre relativa para todos os dependentes da 1ª. classe, 

inclusive o cônjuge ou companheiro e o filho maior inválido. 
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De todos os benefícios previdenciários, 

somente a pensão por morte e o auxílio- 

reclusão são destinados aos dependentes do 

segurado e não a ele próprio.  esses benefícios 

têm por finalidade suprir as necessidades 

dos dependentes na ausência do segurado, 

em virtude de morte ou prisão. o objetivo 

deste trabalho é trazer para o debate algumas 

reflexões sobre a natureza da dependência 

econômica como requisito para a obtenção 

de pensão por morte, em especial, a depen-

dência econômica do cônjuge ou compa-

nheiro e a do filho inválido em relação ao 

beneficiário. 

De acordo com Miranda (2007, p.148), 

dependentes são as pessoas físicas expres-

samente designadas pela legislação, arts. 

16 da lei 8.213/1991 e 16 do Decreto no. 

3.048/1999, como beneficiárias do RGPS – 

Regime Geral de Previdência Social, cuja 

proteção social decorre do seu vínculo jurí-

dico e econômico com o segurado. vínculo 

jurídico porque pressupõe laços de família ou 

relação de parentesco, ainda que por afini-

dade. vínculo econômico porque é exigível 

que a pessoa eleita como dependente seja 

sustentada pelo segurado.  Deve-se ressaltar, 

no entanto, que a relação do dependente 

com o RGPS é reflexa, não possuindo direito 

próprio. Somente se beneficiará da pensão por 

morte ou auxílio-reclusão se o segurado ao 

qual se vincula, à data do óbito ou reclusão, 

ostentar a qualidade de segurado. 

Antes do advento da lei 10.403/02, era o 

segurado quem deveria realizar a inscrição 

de seus dependentes, sem, no entanto, poder 

fugir do rol previsto no art. 16 do PBPS. Até 

a lei 9.032/95, podia também o segurado 

designar um dependente que fosse menor 

de 21 ou maior de 60 anos de idade, ou que 

fosse inválido, além de apresentar compro-

vada dependência econômica.  o depen-

dente designado era o último nas classes 

preferenciais, somente recebendo o benefício 

na inexistência de outro dependente.  era 

comum, com este procedimento, os netos 

obterem pensão por morte dos avós. A figura 

do dependente designado foi extinta pela lei 

9.032/95 e a jurisprudência pacificou que 

o dependente designado não tem direito à 

pensão por morte se esta se deu depois da 

lei nº. 9.032/95, mesmo que sua designação 

tenha ocorrido em momento anterior. A 

propósito, StF, Re 659566 de 22.11.2011.

A ordem de vocação previdenciária, total-

mente desvinculada da ordem de vocação 

hereditária, divide os dependentes em três 

as classes:

1a. classe – cônjuge; companheiro e compa-

nheira; filho (ou equiparado) não emanci-

pado, de qualquer condição, menor de 21 

anos ou inválido ou que tenha deficiência 

intelectual ou mental que o torne absoluta 

ou relativamente incapaz, assim declarado 

judicialmente;
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2a. classe – os pais;

3a. classe – o irmão não emancipado, de qual-

quer condição, menor de 21 anos ou inválido 

ou que tenha deficiência intelectual ou mental 

que o torne absolutamente ou relativamente 

incapaz, assim declarado judicialmente. 

A lei 12.470/11 alterou o PBPS e incluiu entre 

os dependentes o filho e o irmão do segurado 

que tenha deficiência intelectual ou mental 

que o torne absoluta ou relativamente incapaz, 

assim declarado judicialmente. As causas de 

incapacidade civil são as expressas nos artigos 

3o. e 4o. do CC/02. o filho foi incluído nos 

dependentes da 1a. classe, com presunção 

de dependência econômica, e o irmão na 

3a. classe, cabendo-lhe o ônus da prova da 

dependência. No caso do filho, ou irmão, 

relativamente ou absolutamente incapaz será 

considerado dependente do segurado cujo 

óbito seja posterior a 01.09.2011.  A diferença 

para o filho inválido é que, neste caso, a inva-

lidez será aferida por perícia técnica, ao passo 

que a incapacidade civil será comprovada 

pelo termo de curatela, ou cópia da sentença 

de interdição, sem necessidade de passar pela 

perícia do INSS. 

Para verificação do direito ao benefício 

de pensão por morte ou auxílio-reclusão, 

deve-se considerar que: I) haja exclusivi-

dade de classe preferencial.  A existência de 

dependente de qualquer das classes anteriores 

exclui do direito às prestações os das classes 

seguintes (art. 16, parágrafo 1o. do PBPS); II) 

haja concorrência de dependentes da mesma 

classe.  Havendo mais de um dependente na 

mesma classe, não há preferência e cada um 

receberá uma cota igual e a perda de quali-

dade do último dependente faz extinguir o 

benefício, não sendo ele transmitido para 

dependentes da outra classe; III) a presunção 

de dependência econômica na 1a. classe é 

presumida, e nas demais deve ser compro-

vada.  Há duas exceções quanto à presunção 

de dependência econômica dos dependentes 

da 1a. classe:  o cônjuge divorciado ou sepa-

rado de fato deve comprovar que recebia 

alimentos do segurado - art. 76, parágrafo 2º. 

do RPS - ou que, mesmo tendo renunciado 

aos alimentos quando da separação judicial, 

comprove a necessidade econômica super-

veniente - Súmula 336 StJ. A outra exceção 

fica por conta dos equiparados aos filhos, 

quais sejam os tutelados e os enteados, que, 

embora sejam dependentes da 1a. classe, 

devem comprovar sua dependência econô-

mica para com o segurado e a ausência de 

bens suficientes que lhes garantam o sustento 

e a educação, nos termos do art. 16, parágrafo 

3o. do RPS.

quanto à comprovação do vínculo e da 

dependência econômica, em âmbito admi-

nistrativo, se faz nos termos do art. 22, 

parágrafo 3o. do RPS.  Já em âmbito judi-

cial, a dependência econômica pode ser 
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demonstrada por qualquer meio que leve à 

presunção racional do juiz, prescindindo até 

mesmo de início de prova material, podendo 

ser feita exclusivamente por testemunhas. A 

propósito, StJ- AgRg no Resp 886.069/SP; 

tNU - 2005.38.00.74.5904-7 e Súmula 08 

da turma Regional de Uniformização da 

4a. Região: “A falta de prova material, por 

si só, não é óbice ao reconhecimento da 

dependência econômica, quando por outros 

elementos o juiz possa aferi-la. No mais, em 

âmbito judicial,  tem-se considerado, ainda, 

que a dependência não precisa ser exclusiva, 

de acordo com a  Súmula 229 do extinto tFR;  

enunciado nº. 14 das turmas Recursais de 

São Paulo e enunciado nº. 13 do Conselho 

de Recursos da Previdência Social.”

A controvérsia mais comum no Judiciário, 

que adentra na presunção de dependência 

econômica para os dependentes da 1a. classe, 

é a pensão por morte para o filho maior de 

21 anos inválido. Na seara administrativa, 

a primeira exigência é a intensidade da 

invalidez: a incapacidade para o trabalho 

deve ser total e permanente (art. 22, I da IN 

45/10). Já em âmbito judicial, a invalidez 

do dependente é a que o impossibilita seu 

próprio sustento, não importando se total ou 

parcial. Conferir PeDIleF 200563060069925, 

de 2008. A segunda exigência administra-

tiva é que a invalidez tenha surgido antes 

dos 21 anos ou antes da emancipação que 

opere a perda da qualidade de dependente, 

e mantenha-se de forma ininterrupta até a 

concessão do benefício (art. 22, II e III da IN 

45/10, e art. 17, III do RPS). Para a autarquia 

previdenciária, perdida a qualidade de depen-

dente, pela emancipação ou maioridade, a 

invalidez posterior não confere direito ao 

benefício.  Neste aspecto, contudo, não há 

consenso na jurisprudência. Uma corrente 

entende que o que importa é que a invalidez 

do dependente exista no momento do óbito 

do segurado (tRF3, AC 200703990272684, 

DJU 13.02.2008) e a outra corrente adota 

o entendimento do INSS e tRF-2 - AC 

APelAção CIvel AC 200951018133813. 

quanto ao cônjuge ou companheiro, a recusa 

na esfera administrativa em geral se dá em 

face de acumulação de aposentadoria urbana 

e pensão rural, cujo óbito ocorreu antes da 

lei 8.213/91.  

quanto à natureza da presunção de depen-

dência, ponto central do presente trabalho, 

se absoluta (juris et de jure) ou relativa (juris 

tantum), a legislação é silente, e não há 

consenso nem na doutrina e nem na jurispru-

dência.  São três as correntes: 1a.) a presunção 

será juris et de jure apenas quando se tratar de 

cônjuge ou companheiros;  2a.) a presunção 

será  juris et de jure para todos os dependentes 

da 1a. classe; 3a.) a presunção será juris tantum 

para todos os dependentes da 1a. classe.

quanto à primeira corrente, em relação ao 

cônjuge ou companheiro a presunção de 
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dependência econômica ser sempre juris 

et de jure, o  leading case foi julgado em 

20/05/1999, Resp 203.722/Pe, Rel. Ministro 

eDSoN vIDIGAl, qUINtA tURMA, DJ 

21/06/1999, p. 198.  o fundamento que 

vingou, presunção absoluta de depen-

dência do cônjuge/companheiro, é que 

se no inciso v do art. 201 da Constituição 

Federal  o constituinte destacou o cônjuge 

ou companheiro dos demais dependentes é 

porque pretendeu conferir-lhes a presunção 

absoluta de dependência. que cônjuge e 

companheiro não são dependentes e quem 

deve comprovar dependência econômica são 

dependentes.  o caso julgado era acumulação 

de aposentadoria urbana com pensão rural, 

cujo óbito ocorreu antes da lei 8.213/91, já 

que na vigência do Decreto 83.070/79 havia 

vedação ao direito a pensão por morte se o 

dependente já fosse beneficiário de outro 

regime da Previdência Social.  Firmado esse 

entendimento pelo StJ, vieram diversos outros 

julgados nos anos seguintes, com a mesma 

situação fática: acumulação de aposentadoria 

urbana com pensão rural, com óbito anterior 

a lei 8.213/91. Conferir em  Resp 163880/

RS de 1999; Resp244917/DJ  de 2000; Resp 

303346/RS de 2001 e Resp 461150/RS de 

2002.  esse foi também o entendimento 

do tRF da 1a. Região, na AC 2125 MA 

2005.37.02.002125-4, Relator Desembar-

gador José Amílcar Machado, julgado pela 1a. 

turma em 20/05/2009, Data de Publicação: 

02/06/2009 e-DJF1 p.48. 

Já o tRF da 3a. Região, em julgados recentes, 

entende que a presunção de dependência 

do cônjuge em relação ao segurado falecido 

é relativa, podendo ser ilidida, a exemplo 

da Ação Rescisória 14594 MS 0014594-

48.2010.4.03.0000, Relator Desembargador 

Federal Sérgio Nascimento, 3a. Seção,  

12/07/2012. A saber:

[...] A r. decisão rescindenda não des-

considerou a presunção de dependência 

econômica prevista no art. 16, inciso I, 

§ 4º, da lei n. 8.213/91, mas entendeu 

que tal presunção ficara ilidida, dada a 

situação fática colocada (o autor possuir 

renda própria, bem como ser beneficiário 

de uma área rural). 

também nesse sentido a Apelação Cível 

40461 SP 0040461-48.2012.4.03.9999, 

pelo tRF3, relatora Desembargadora Federal 

therezinha Cazerta, 8a. turma, 29/04/2013:

 [...] Sendo a autora cônjuge do de cujus, 

a dependência é presumida (art. 275, III, 

c.c. arts. 12, I, e 15, todos do Decreto 

nº 83.080/79). Contudo, tal presunção é 

relativa, admitindo prova dos fatos des-

constitutivos, extintivos ou modificativos 

da pretensão autoral. - Decorridos mais 

de 24 anos entre a data do óbito e a do 

ajuizamento da ação, conclui-se que a 

autora provia sua subsistência por outros 

meios. Inexistência de conjunto proba-
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tório harmônico e consistente, abalada 

a presunção legal de dependência. - A 

mera afirmação de que a autora passou 

a suportar dificuldades financeiras após o 

falecimento do marido não é suficiente, 

por si só, para caracterizar a dependência 

econômica. - a pensão previdenciária 

não pode ser vista como mera comple-

mentação de renda, devida a qualquer 

hipossuficiente, mas como substituto da 

remuneração do segurado falecido aos 

seus dependentes, os quais devem ser 

acudidos socialmente na ausência de 

provedor. - ausente a prova da depen-

dência econômica, inviável a concessão 

da pensão por morte. (grifo nosso)

No nosso sentir, data vênia, a interpretação 

dada pelo StJ ao inciso v do art. 201 da 

Constituição Federal, no final dos anos 90, 

foi equivocada.  A separação entre cônjuge 

ou companheiro dos demais dependentes no 

texto constitucional deve ser entendida não 

como dispensa da dependência econômica, 

mas como um comando ao legislador infra-

constitucional, no sentido da obrigatoriedade 

de inclusão destes, cônjuge e companheiro, 

no rol dos potenciais beneficiários da pensão 

por morte.  o legislador constituinte, ao 

redigir o inciso v do art. 201 da CF versa que 

“os planos de Previdência Social, mediante 

contribuição, atenderão, nos termos da lei, 

a pensão por morte de segurado, homem 

ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e 

dependentes, obedecido o disposto no pará-

grafo 5o. do art. 202”, pretendeu consagrar 

a igualdade entre homens e mulheres, bem 

como reconhecer a união estável como 

entidade familiar também no seio da seguri-

dade social, não abrindo brecha para que o 

legislador infraconstitucional dispusesse de 

forma diferente. e mais, ainda que houvesse 

fundada dúvida a respeito da interpretação 

do inciso v do art. 201 da CF ao separar 

cônjuges e companheiros dos dependentes, 

e isso pudesse, de alguma forma, significar 

que para aqueles, cônjuges e companheiros, 

o direito ao benefício de pensão por morte 

prescinde de dependência econômica, basta 

uma rápida olhadela no inciso III do parágrafo 

único do art. 194 da Constituição Federal, que 

positivou o princípio da seletividade  e da 

distributividade na prestação dos benefícios 

e serviços.  

o princípio da distributividade na prestação 

dos benefícios, segundo Fortes e Paulsen 

(2005, p.33)

É princípio que determina que os planos 

de seguridade social têm que eleger um 

plano básico compatível com as possibi-

lidades econômico-financeiras do siste-

ma e com as necessidades reais dos be-

neficiários (seletividade), bem como que 

os benefícios e serviços que garanta se-

jam distribuídos àqueles que de fato ne-

cessitem, na medida de sua necessidade 
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(distributividade) – expressão do objetivo 

ínsito à Seguridade Social, de fator ope-

rante da distribuição de renda.

Martins (2010) afirma que “nem todas as 

pessoas terão benefícios: algumas terão, outras 

não, gerando o conceito de distributividade” 

e não se justifica à luz da distributividade o 

deferimento de pensão por morte a quem dela 

não precisa, a quem comprovadamente não 

dependia do segurado. 

Diferentemente do Chile, que adota o sistema 

de capitalização, nosso constituinte adotou o 

regime de repartição, em cuja organização as 

contribuições são destinadas ao custeio geral 

do sistema, e não a compor fundo privado 

com contas individuais. No sistema de capi-

talização, como há contas individualizadas, 

o segurado sabe de antemão o quantum vai 

diretamente se beneficiar por ocasião da sua 

aposentadoria ou, de forma reflexa, depen-

dentes usufruirão na  sua falta. 

A esse respeito já se manifestou o StF: 

(...) Ninguém tem dúvida, porém, de que 

o sistema previdenciário, objeto do art. 

40 da Constituição da República, não é 

nem nunca foi de natureza jurídico-con-

tratual, regido por normas de direito pri-

vado, e, tampouco de que o valor pago 

pelo servidor a título de contribuição pre-

videnciária nunca foi nem é prestação si-

nalagmática, mas tributo predestinado ao 

custeio da atuação do estado na área da 

previdência social, que é terreno privile-

giado de transcendentes interesses públi-

cos ou coletivos

(StF - AI: 798473 Pe , Relator: Min. 

CÁRMeN lÚCIA, Data de Julgamen-

to: 11/05/2010, Data de Publicação: 

DJe-092 DIvUlG 21/05/2010 PUBlIC 

24/05/2010)

A pensão por morte, ao contrário do contrato 

privado de seguro de vida, será devida 

àqueles dependentes previdenciários que 

comprovadamente dependiam do segurado.  

esta é a natureza do sistema público de segu-

ridade social: solidariedade, seletividade  e 

distributividade. Reconhecer a presunção 

do art. 16, parágrafo 4o. da lei 8.213 como 

absoluta é tratar o seguro público como se 

privado fosse.       

No mais, ao se pretender que a presunção de 

dependência econômica somente do cônjuge 

em relação ao segurado falecido seja absoluta, 

chegar-se-ia ao absurdo de um filho menor 

poder ter sua dependência econômica ilidida 

e o cônjuge não. Para facilitar compreensão 

do raciocínio, imagine-se que uma viúva 

do segurado em segundas núpcias é médica 

dermatologista, proprietária de uma clínica 

de estética frequentada pela alta sociedade, e 

que sua retirada pro labore seja bem superior 
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a 100 salários mínimos. Imagine-se, ainda, 

que este mesmo segurado falecido deixou dois 

filhos menores, estudantes, frutos do primeiro 

casamento, e a eles coube na partilha de bens 

um imóvel que rende cerca de R$5.000,00 

mensais de aluguel.  A pensão por morte é de 

R$2.000,00.  ora, seria razoável, e justo, que 

houvesse  presunção de dependência absoluta 

para a viúva, e para os filhos menores não?  

Não nos parece que seja este o espírito do 

nosso sistema previdenciário. 

Por fim, entender que a presunção de depen-

dência econômica prevista no parágrafo 4o. do 

art. 16 da lei 8.213/91 será sempre absoluta 

para os integrantes do inciso I é o mesmo que 

admitir que a palavra presunção no texto legal 

foi ali inserida por puro acidente legislativo, 

bem como que a lei contém palavras inúteis. 

ora, presumir a dependência econômica não 

significa prescindir de dependência econô-

mica.  Presumir e prescindir não são, nem de 

longe, verbos sinônimos. 

Para que, então, o legislador infraconstitu-

cional, no art. 16 da lei 8.213, consignou que 

aos dependentes da 1a. classe a dependência é 

presumida e para os demais deve ser compro-

vada? é uma regra prática, já que a experiência 

comum, o senso comum, demonstra que os 

filhos menores não emancipados e os filhos 

inválidos vivem geralmente às expensas de seus 

pais, já que, em regra,  não possuem aptidão 

para gerar renda própria. Para o cônjuge ou 

companheiro, vale o mesmo raciocínio. Presu-

me-se a solidariedade familiar, a dependência 

recíproca, e que ambos os genitores envidam 

esforços para a criação da sua prole. Assim, 

se essa é a regra ordinária, a dependência 

recíproca, a solidariedade familiar, exigir de 

filhos e cônjuge/companheiro prova da depen-

dência significaria um entrave burocrático 

inoportuno e antieconômico. Até que a prova 

fosse feita, a subsistência da família poderia 

estar comprometida e é isto que o legislador 

infraconstitucional procurou evitar.   Já os pais 

serem sustentados pelos filhos não é a regra 

ordinária, não é o normal. Daí que a prova da 

dependência econômica em relação ao filho 

falecido cabe a eles. o mesmo raciocínio 

também vale para o irmão menor ou inválido.  

Não é o normal que irmãos sustentem irmãos. 

o normal é que os indivíduos sustentem seus 

filhos e seus cônjuges/companheiros.  o que 

foge do normal, do ordinário, deve ser provado 

pela parte interessada.   

A natureza da presunção de dependência 

econômica na esfera previdenciária já foi 

enfrentada pela tNU - turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados especiais Fede-

rais - em algumas oportunidades, todas elas 

versando pensão por morte para filho maior 

inválido já aposentado por invalidez. também 

não há consenso na tNU sobre o tema. 

Pela presunção absoluta da dependência 

econômica dos integrantes do inciso I do art. 16 
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da lei 8.213/91: PeDIleF 200461850113587, 

de 2006; PeDIleF 200771950120521, de 

2009;  PeDIleF 200771950120521, de 

2009; PeDIleF 003629953201013300 

de 2012; 201070610015810  de  2012  e  

200970660001207  de  2013. Pela presunção 

relativa de dependência econômica: PeDIleF  

200771950205459, de 2011. 

os dois primeiros julgados, PeDIleF 

200461850113587, de 2006 e PeDIleF 

200771950120521, de 2009, deram suporte 

aos demais julgados, prevalecendo a tese 

da presunção absoluta da dependência 

econômica. Do primeiro julgado, PeDIleF 

200461850113587, extrai-se do voto 

condutor: 

“A vingar a tese de que a dependência 

econômica do filho inválido pode ser 

aferida, interpretação idêntica deveria ser 

dada em relação às demais pessoas da 

mesma classe. De sorte que também po-

deria ser discutida a dependência do côn-

juge e também do filho menor. Ao passo, 

não deve ser olvidada a norma do § 1o 

do art. 16, atribuindo preferência aos de-

pendentes da primeira classe em relação 

aos demais dependentes. Admitindo-se 

a interpretação do acórdão recorrido, os 

dependentes da segunda classe poderiam 

imiscuir para discutir a dependência eco-

nômica daqueles preferenciais com o fim 

de tomar o seu lugar. Não é essa a finali-

dade da norma. Ao atribuir a presunção 

iuris et de jure, penso eu, quis o legisla-

dor proteger a célula principal da entida-

de familiar, como, aliás, recomenda o art. 

226 da Constituição.”

J á  n o  s e g u n d o  j u l g a d o ,  P e D I l e F 

200771950120521, a tese da presunção juris 

et de jure vingou por maioria. os fundamentos 

foram o PeDIleF 2004.61.85.011358-7 e o 

Resp 486030-eS.  ocorre que o precedente 

do StJ citado no acórdão, Resp 486030-eS, 

é expresso quanto a presunção juris tantum 

da dependência econômica do filho inválido 

em relação ao genitor segurado.  extrai-se 

do voto condutor do ReSP  486.030-eS 

(2002/01756661), lAURItA vAZ, StJ - 

qUINtA tURMA, 28/04/2003:

[…] A controvérsia gira em torno, de um 

lado, da interpretação do art. 16, pará-

grafo 4o., da lei 8.213/91, segundo o 

qual a dependência econômica de filho 

inválido (inciso I do mesmo dispositivo 

legal) é presumida e, de outro lado, da 

possibilidade da cumulação de aposen-

tadoria por invalidez com a pensão por 

morte.

em que pesem entendimentos em senti-

do contrário, tal presunção admite prova 

em contrário, haja vista que nem todo 

filho inválido depende, de fato, de seus 

pais, podendo, em alguns casos, usufruir 
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de rendas adquiridas antes da invalidez 

ou, até mesmo, exercer atividades com-

patíveis com seu grau de incapacidade 

que possam garantir meios de subsistên-

cia a complementar o benefício previ-

denciário, quando houver.

Sendo a referida presunção juris tantum, 

e considerando que a aposentadoria por 

invalidez pudesse garantir a subsistência 

da autora a ponto de afastar a presun-

ção, far-se-ia necessária a comprovação 

da dependência econômica da Autora 

em relação seu pai.[…]

Importante ressaltar, ainda, que não se discute 

a possibilidade de acumulação de aposen-

tadoria por invalidez e pensão por morte. 

A regra da cumulatividade no RGPS se faz 

pela máxima que tudo o que não é proibido, 

é permitido. Assim, a legislação previdenci-

ária prevê expressamente as situações onde 

a cumulação dos benefícios não é possível, 

sendo o restante permitido. o art. 124 vI, do 

PBPS, com redação dada pela lei 9.032/95, 

veda a cumulação de mais de uma pensão 

deixada por cônjuge ou companheiro, ressal-

vado o direito de opção pela opção mais 

vantajosa. Destarte, a pensão por morte pode 

ser cumulada normalmente com qualquer 

aposentadoria. No mais, a questão já está 

pacificada no StJ. Conferir em  Resp 268.254/

RS;  Resp 289.915/RS;  Resp 486.030/eS e  

Resp 608.288/RS. 

Ao ReSP 486.030-eS seguiram-se diversos 

julgados no StJ, todos no mesmo sentido: 

a presunção de dependência econômica 

dos integrantes do inciso I do art. 16 da lei 

8.213/91 é sempre juris tantum – podendo ser 

ilidida por prova em contrário. A saber:

AgRg no Resp 1369296/RS, Rel. Ministro •	

Mauro Campbell Marques, Segunda turma, 

julgado em 16/04/2013, DJe 23/04/2013; 

AgRg no Resp 1254081/SC,  Rel. Ministra •	

Alderita Ramos de oliveira (Desembarga-

dora convocada do tJ/Pe), Sexta turma,  

julgado em 05/02/2013, DJe 25/02/2013;  

AgRg no Resp 1089124/SP, Rel. Ministra •	

Maria thereza de Assis Moura, Sexta 

turma, julgado em 25/09/2012, DJe 

03/10/2012; 

AgRg no Resp 1241558/PR, Rel. Min. •	

Haroldo Rodrigues (Desembargador 

convocado Do tJ/Ce), Sexta turma, 

julgado em 1/04/2011, DJe 6/6/2011; 

AgRg nos eDcl no Resp 1250619/RS, •	

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

turma, julgado em 06/12/2012, DJe 

17/12/2012; 

tRF-4  -  AC:  9999  SC 0007954-•	

75.2010.404.9999, Relator: Ricardo 

teixeira do valle Pereira, Data de 
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Julgamento: 17/08/2010, quinta turma, 

Data de Publicação: D.e. 26/08/2010; 

tRF-3 -  AR: 14594 MS 0014594-•	

48.2010.4.03.0000, Relator: Desembar-

gador Federal Sérgio Nascimento, Data de 

Julgamento: 12/07/2012, terceira Seção.

Nesta linha de raciocínio, tem-se que os 

princípios da seletividade e distributividade, 

dispostos no inciso III do parágrafo único 

do art. 194 da Constituição Federal, não 

permitem que seja outra a interpretação do 

parágrafo 4º. do art. 16 da lei 8.213/91 que 

não a natureza relativa da presunção de 

dependência econômica dos integrantes da 

1ª. classe, admitindo-se prova em contrário. 

A ‘presunção’ de dependência econômica, no 

caso, não significa ‘dispensa’ de dependência, 

mas, tão somente, que há a inversão do ônus 

probatório, que será do INSS.

Como bem ressaltado pela Desembargadora 

Federal therezinha Cazerta na AP 40461 

SP 0040461-48.2012.4.03.9999, “pensão 

previdenciária não pode ser vista como mera 

complementação de renda, devida a qual-

quer hipossuficiente, mas como substituto da 

remuneração do segurado falecido aos seus 

dependentes, os quais devem ser acudidos 

socialmente na ausência de provedor. Ausente 

a prova da dependência econômica, inviável 

a concessão da pensão por morte.” 

Por todo o exposto, conclui-se que a presunção 

de dependência econômica para fins de 

percepção do benefício de pensão por morte 

será sempre juris tantum. 
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ReSUMo

o objetivo deste trabalho é estudar a mutação constitucional, que é tida como uma 

forma legítima de alteração das constituições, embora ocorra por meio de proce-

dimentos informais de mudança. e sua legitimidade advém da necessidade de se 

adaptar as constituições prolixas às constantes e rápidas mudanças da sociedade, 

adaptações que nem sempre são viáveis pelos procedimentos formais previstos no 

texto constitucional. No entanto, observa-se que, embora informais, as alterações 

devem respeitar limites, inclusive quanto à sua constitucionalidade, para serem 

verdadeiras mutações constitucionais.

PAlAvRAS-CHAve: mutação constitucional, meios, limites, poder constituinte 

difuso.
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1 introduçÃo

o presente trabalho tem por objetivo estudar 

a mutação constitucional, que é tida como 

uma forma legítima de alteração das cons-

tituições, embora ocorra pela aplicação de 

procedimentos informais de mudança, ou 

seja, processos distintos daqueles expressa-

mente previstos no próprio texto constitu-

cional como meios de alterá-lo.

visa também avaliar a ocorrência deste insti-

tuto, comum em vários ordenamentos, no 

Direito Constitucional brasileiro.

2 a necessidade de alteraçÃo cons-

titucional

A Constituição, com dispositivos definidos, 

representa a garantia de segurança jurídica, 

assim como o princípio da legalidade, que 

prevê a existência de leis para regulamentar 

direitos e obrigações.

A segurança advém do fato de que toda a orga-

nização do estado e os direitos dos cidadãos 

estão previstos em uma norma que obriga não 

apenas os particulares, mas também o próprio 

estado, que, por isso, é de Direito.

No entanto, quando se trata de constituições 

escritas prolixas, ou seja, de extenso elenco 

de matérias disciplinadas, como sempre 

foram as brasileiras, e continua a ser também 

o texto atualmente em vigor, a segurança 

jurídica representada pela forma escrita e 

pela definição exata de dispositivos pode 

dar lugar a uma rigidez excessiva que, por 

vezes, é incompatível com a rapidez com 

que ocorrem as mudanças e atualizações 

sociais. essa rigidez1 pode, além de trazer 

garantias, engessar o sistema e distanciá-lo 

da realidade e da sociedade, representando, 

ao invés de um avanço, um entrave para a 

evolução social, uma vez que o Direito e 

a Constituição devem existir para servir à 

sociedade, objetivo que é prejudicado se suas 

alterações tornam-se impossíveis ou difíceis, 

impedindo-o de acompanhar a comunidade 

e servi-la adequadamente.

é por isso que a Constituição deve ser 

moldável, alterável, plástica, para que possa 

se adequar às constantes alterações vividas 

pela sociedade e manter sua estabilidade2, 

uma vez que não existe constituição ideal 

que consiga prever todos os desenvolvi-

mentos futuros de ordem política, social, 

econômica e cultural da comunidade, pois 

1A palavra rigidez é utilizada aqui, na falta de outra denominação melhor, para caracterizar a dificuldade de alteração e adaptação da consti-
tuição e não como o conceito constitucional amplamente conhecido, usado para classificar a constituição, de acordo com a forma pela qual é 
feita a alteração formal da constituição, que, no caso de textos rígidos, é uma forma mais complexa e difícil do que a utilizada para elaborar a 
legislação ordinária.

2 quanto a isso, Anna Cândida da Cunha Ferraz esclarece que: “estabilidade, todavia, não significa imutabilidade. Bem ao contrário. A eficácia 
das Constituições repousa, justamente, na sua capacidade de enquadrar ou fixar, na ordem constitucional, as vontades e instituições menores 
que a sustentam.” In: FeRRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos Informais de Mudança da Constituição: Mutações Constitucionais e Mutações 
Inconstitucionais. São Paulo: Max limonad, 1986. p. 7.
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cada constituição traduz apenas o status quo 

existente no momento de seu nascimento 

(loeWeNSteIN, 1970, p. 164).

Para ser assim, a Constituição deveria ter uma 

formulação muito elástica, com normas abertas 

e em branco, mas isso, segundo loewenstein 

(1970), comprometeria a segurança jurídica, 

que é justamente a garantia trazida pela cons-

tituição escrita.

Assim, para garantir a segurança jurídica, intro-

duzem-se dispositivos definidos nas constitui-

ções, muitas vezes escritas, e para assegurar a 

sua atualidade, adequação e proximidade das 

necessidades da comunidade, prevêem-se, em 

seu próprio texto, maneiras de alterá-las.

3 as Formas de alteraçÃo constitu-

cional

As formas de alteração previstas no próprio 

texto constitucional são chamadas pela 

doutrina de reforma constitucional e abrangem, 

na maior parte dos ordenamentos, as emendas 

constitucionais e a revisão. Na Constituição 

Brasileira de 1988, esses institutos foram 

previstos, respectivamente, no artigo 60 e no 

artigo 3º do Ato das Disposições Constitucio-

nais transitórias.

No entanto, não são as únicas maneiras de se 

alterar a Constituição, primeiramente porque, 

geralmente, as constituições não escritas não 

prevêem formas de alteração de suas disposi-

ções e, em segundo lugar, porque, em grande 

parte das vezes, as constituições são escritas 

e rígidas, isto é, possuem institutos formais de 

alteração que são complexos e mais difíceis 

do que os empregados na elaboração da legis-

lação ordinária, o que torna o procedimento 

de alteração da constituição muito demorado 

e custoso.

Assim, para contornar a inviabilidade do 

processo formal de mudança constitucional, 

existem os processos informais de mudança, 

também chamados pela doutrina de mutações 

constitucionais. Anna Cândida Ferraz (1986, 

p. 9) assim define essas mutações: 

[...] consiste na alteração, não da letra 

ou do texto expresso, mas do significado, 

do sentido e do alcance das disposições 

constitucionais, através ora da interpreta-

ção judicial, ora dos costumes, ora das 

leis, alterações essas que, em geral, se 

processam lentamente, e só se tornam 

claramente perceptíveis quando se com-

para o entendimento atribuído às cláusu-

las constitucionais em momentos diferen-

tes, cronologicamente afastados um do 

outro, ou em épocas distintas e diante de 

circunstâncias diversas.

Mas a autora lembra que não é qualquer 

alteração informal da Constituição que pode 

ser chamada de mutação constitucional, mas 
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apenas aquelas que não violam o texto cons-

titucional e que, se submetidas a qualquer 

tipo de controle, sobretudo o jurisdicional, 

não serão classificadas como inconstitucio-

nais. Conclui, portanto, que: “a mutação 

constitucional altera o sentido, o significado 

e o alcance do texto constitucional sem 

violar-lhe a letra e o espírito.” (FeRRAZ, 

1986, p. 10)

e, como o texto não se confunde com a 

norma, ao se dar novo sentido ao texto cons-

titucional, que é o mesmo, “repara-se, aí, 

uma mudança da norma, mantido o texto” 

(MeNDeS, CoelHo, BRANCo, 2008, p. 

230).

Mas Anna Cândida (1986, p. 10) ainda escla-

rece que a origem dessas mutações consti-

tucionais também é o poder constituinte, 

único legítimo e habilitado a alterar a Cons-

tituição. No entanto, como essas alterações 

são operadas fora das modalidades praticadas 

pelo poder constituinte instituído ou derivado, 

“são, em realidade, obra ou manifestação de 

uma espécie inorganizada do Poder Consti-

tuinte, o chamado poder constituinte difuso 

[...]”, o qual tem a finalidade de continuar 

a obra do constituinte originário, comple-

tando a constituição. Segundo ela, este poder 

decorre diretamente da Constituição, ainda 

que implicitamente.

Segundo loewenstein (1970, p. 165), as 

mutações constitucionais ocorrem em todos 

os estados que adotam constituição escrita e 

são mais frequentes que as reformas formais. 

Claro que esta afirmação foi feita em obra 

publicada na década de 19503, observando-se 

a realidade da época, em que certamente 

o Poder Constituinte Derivado era mais 

acanhado quanto à elaboração de emendas. 

obviamente, a obra não possui atualização 

quanto à realidade brasileira atual, a qual 

certamente esta afirmação não corresponde, 

dado o imenso número de alterações formais 

já feitas. Até o presente momento, já se tem 

73 emendas Constitucionais, além das seis 

realizadas durante a Revisão Constitucional 

ocorrida em 1994.

No tocante à afirmação do autor, é percep-

tível que, embora ele faça referência apenas 

às constituições escritas como destinatárias 

das mutações constitucionais, esses procedi-

mentos informais também se dão com cons-

tituições não escritas, pois, para comprovar 

sua afirmação, ele próprio cita exemplos de 

mutações ocorridas nas regras convencionais 

da Inglaterra e nos estados Unidos e França, 

que sempre tiveram constituições escritas.

Algumas mutações dos estados Unidos citadas 

são o controle judicial de normas inconsti-

tucionais, onde, embora não haja previsão 

3 A obra original utilizada para fazer a tradução consultada foi publicada na Alemanha em 1959, a qual se incorporou também outra monografia 
do autor publicada em 1961.
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constitucional escrita a respeito, a eliminação 

dessa competência jurisdicional somente 

poderia ocorrer por meio de emenda expressa; 

a regra convencional de que nenhum presi-

dente deveria reeleger-se mais que uma vez, 

ocupando, portanto o cargo, por mais de duas 

vezes, o que somente se tornou texto expresso 

em 1951, após o descumprimento da regra 

por Franklin D. Roosevelt em 1940; e o uso 

do veto presidencial frente a leis aprovadas 

pelo Congresso, que se estendeu a leis que 

lhe parecessem pouco desejáveis por razões 

políticas, apesar de a previsão original ser a 

de que o veto somente fosse usado em lei 

tecnicamente defeituosa ou materialmente 

inaplicável.

Na França, os exemplos são a atrofia do direito 

do Presidente de dissolução do Parlamento, 

previsto no artigo 5º da lei constitucional 

de 25 de fevereiro de 1875 e utilizado uma 

única vez durante a III República e a edição de 

decretos-leis pelo Presidente, que chegaram a 

ser proibidos na Constituição da Iv República, 

mas surgiram de novo e foram expressamente 

declarados constitucionais pelo Conselho de 

estado (loeWeNSteIN, 1970, p. 165-169).

Neste sentido, Manoel Gonçalves Ferreira 

Filho (2011, p. 100) observa a importância do 

Judiciário, notadamente das Cortes Constitu-

cionais, que, como intérpretes e aplicadoras 

das constituições, alteram-lhes o sentido e o 

alcance para construir soluções desconhe-

cidas do legislador constituinte originário. 

Interessante notar que esse autor não se 

refere às mutações constitucionais por essa 

nomenclatura, denominando-as, apenas, por 

alterações informais, o que foi justificado 

por ele em aula ministrada em curso de pós-

graduação, em virtude de ele entender como 

mutação constitucional apenas as mudanças 

que provoquem alteração substancial na 

essência da Constituição, o que não ocorre 

com as alterações informais ora descritas.4

4  os meios Pelos Quais se dÁ a muta-

çÃo constitucional

Segundo Uadi lammêgo Bulos (2007), as 

mutações constitucionais podem ocorrer a 

partir de vários processos. o mais comum e 

conhecido é a interpretação constitucional 

em suas diversas modalidades e métodos, 

para a qual há a contribuição, já citada, do 

Judiciário, sobretudo dos tribunais Constitu-

cionais, como ocorreu no caso da extensão do 

sentido da palavra casa na interpretação do 

art. 5º, inciso xI da Constituição de 1988, por 

parte do Supremo tribunal Federal, passando 

a entende-la não apenas como sinônimo de 

residência, mas de todo local determinado e 

separado, ocupado por alguém com exclusi-

vidade, inclusive profissionalmente.

4 Disciplina “o papel político do Judiciário no Direito Constitucional brasileiro em vigor”, ministrada em conjunto com outros professores no 
Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de São Paulo, largo de São Francisco, no primeiro semestre letivo de 2013.
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outro processo que dá origem a mudanças 

informais é a construção constitucional, também 

utilizado pelo Judiciário, mas para recompor o 

direito a ser aplicado no caso concreto, como 

se deu no caso da extensão da aplicação do 

habeas corpus encabeçada por Pedro lessa e 

Ruy Barbosa, para que ele pudesse ser conce-

dido contra qualquer ato abusivo de autoridade 

e não apenas em casos de ameaça ou violação 

da liberdade física.

Uma terceira forma de se levar a cabo a 

mutação constitucional, ainda segundo o autor, 

são as praxes constitucionais, que abarcam as 

convenções, usos e costumes, tal como ocor-

reram nos exemplos dados por loewenstein em 

relação à França, citados no item anterior.

e, por fim, o último instrumento que pode ser 

utilizado, na opinião do autor, para se fazer 

uma mutação constitucional é a influência de 

grupos de pressão, que, ao defenderem deter-

minada posição, podem exercer forte influência 

sobre os Poderes Públicos, inclusive o Judiciário 

(BUloS, 2007, p. 319-321).

5 limites da mutaçÃo constitucio-

nal

As mutações constitucionais, pelo menos a 

princípio, não deveriam sofrer limitações, haja 

vista que surgiram justamente como forma de 

contornar os limites impostos às alterações 

constitucionais formais. ou seja, diante da 

impossibilidade ou dificuldade de se promover 

mudanças formais, extremamente demoradas 

e complicadas, é que surgem as mutações, 

como alternativas mais flexíveis à realização 

das necessárias adaptações constitucionais, 

sendo intrínseco a elas a não observância destes 

limites.

No entanto, as mutações atuam sobre o principal 

regramento estatal e não deveriam, portanto, 

ocorrer de forma ilimitada. Não deveriam se 

dar, por exemplo, quando fossem contrárias 

ao texto constitucional, limite que também se 

impõe às alterações formais (ZANDoNADe, 

2001, p. 204-206), mas isso acaba por parecer 

óbvio, tendo em vista que a definição aqui utili-

zada, dada por Anna Cândida Ferraz, já exclui 

da modalidade de mutação constitucional 

aquelas alterações que violem a constituição.

Assim é que surgem como limites à mutação 

constitucional apenas a própria consciência e 

ponderação do intérprete, conforme esclarece 

Uadi Bulos (2007, p. 322):

A única limitação que poderia existir – 

mas de natureza subjetiva e, até mes-

mo, psicológica, seria a consciência do 

intérprete em não extrapolar a forma 

plasmada na letra dos preceptivos su-

premos do estado, mediante interpreta-

ções deformadoras dos princípios fun-

damentais que embasam o Documento 

Maior.
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[...] o limite, nesse caso, ficaria por con-

ta da ponderação do intérprete, que, sem 

transbordar os mecanismos de contro-

le de constitucionalidade, atualizaria a 

constituição.

6 considerações Finais

Por todo o exposto nos itens anteriores, parece 

consenso que a mutação constitucional é um 

procedimento involuntário e inevitável, ainda 

mais quando se trata de constituições escritas 

e rígidas, como é o caso da brasileira.

também parece consenso, pelo menos 

para a maioria dos estudiosos e membros 

do Judiciário5, o fato de que o Brasil já 

anotou e continua anotando várias mutações 

constitucionais.

As inovações trazidas, via de regra, pelas 

novidades interpretativas, são fundamentais 

para arejar a Constituição e também para 

torná-la aplicável, moldando-a da melhor 

maneira às necessidades sociais.

e, muito embora não haja limites expressos, 

é de se entender que não devem ser feitas em 

violação ao texto constitucional, devendo 

também representar verdadeiramente a 

expressão de um poder constituinte difuso e 

não apenas de mudanças arbitrárias e sazo-

nais de entendimento dos intérpretes judiciais 

da Constituição.

5o professor eros Grau, em artigo no qual transcreve um de seus votos como Ministro do Supremo tribunal Federal, reconhece a ocorrência 
deste fenômeno no Brasil. In: GRAU, eros Roberto. atualização da constituição e mutação constitucional (art. 52, X da constituição). Revista 
Acadêmica da escola de Magistrados da Justiça Federal da 3ª Região, ano I, nº 1, junho-agosto de 2009. p. 60-75.
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ReSUMo

No presente artigo, pretende-se abordar a competência da Justiça Federal para 

processar e julgar causas que envolvam pretensão reparatória decorrente da grave 

violação de direitos humanos inerente aos crimes de tortura praticados no período de 

vigência da ditadura militar (art.8º do ADCt) com o assentimento de agentes políticos 

vinculados à União, os quais violam a dignidade humana.

PAlAvRAS-CHAve: Competência. Justiça Federal. Direitos Humanos.

Grave violaçÃo de direitos Humanos inerente ao crime de tortura: 
comPetÊncia material da Justiça Federal
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1 comPetÊncia: conceito e Pondera-

ções Preliminares

Para liebman, competência é a “medida de 

jurisdição.”(liebman. Manuale, v.I, n.24, 

p.49)

Sendo a organização da vida social o papel 

primordial do Direito, no estado de Direito 

impera a vontade geral consubstanciada na 

lei, aqui considerada em sentido lato. Nesse 

ramo da Ciência, a competência assume 

fundamental importância, visto que delimita 

o exercício do poder jurisdicional. 

Pode-se dizer, portanto, que a competência 

se ostenta, na seara jurídica, como limitação 

normativa imposta ao exercício válido de 

determinada atribuição jurisdicional.

Assim, a validade do exercício da juris-

dição está condicionada à observância das 

normas jurídicas que prevêem a distribuição 

de competências. Dessa forma, a compe-

tência constitui pressuposto de validade 

processual.

Conforme lecionam Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery:

“o exercício da jurisdição por todo o 

território nacional é manifestação do 

poder do estado e se faz por intermédio 

dos órgãos jurisdicionais que como re-

gra pertencem ao Poder Judiciário (CF 

5º xxxv)”. (Nery Junior; Nery, 2013, 

p.401)

Portanto, a delimitação de competência 

jurisdicional decorre da soberania do estado, 

detentor do monopólio estatal no que se 

refere à jurisdição.

Adentrando na esfera do Direito Processual 

e tendo em mente os princípios atinentes a 

esse ramo jurídico, verifica-se que a garantia 

do juiz natural, assegurada primordialmente 

na Constituição Federal em face do disposto 

no art. 5º, lIII, segundo o qual “ninguém 

será processado nem sentenciado senão 

pela autoridade competente”, implica a 

necessidade de previsão normativa das 

competências. 

Dessa garantia decorre, ainda, aquela inserta 

no art.5º, xxxvII, pela qual restam vedados 

os juízos excepcionais, assim considerados 

aqueles constituídos post factum para 

proceder ao julgamento da causa.

2 conteXto HistÓrico de delimita-

çÃo constitucional das comPetÊn-

cias Jurisdicionais

Importante salientar que a inserção das 

garantias precitadas no texto constitucional 

decorreu do contexto histórico ditatorial que 

precedeu a adoção do regime democrático 
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na República Federativa do Brasil pela Cons-

tituição Federal de 1988, o qual motivou, 

outrossim, a introdução de diversas normas 

de competência na lei Maior, dentre as quais 

se inserem aquelas que prevêem a atribuição 

do exercício do poder jurisdicional pelos 

órgãos que compõem o Poder Judiciário.

Ao elaborarem a atual Constituição, os 

integrantes da Assembleia Constituinte, 

assombrados pelo regime que pretendiam 

ver superado em definitivo e, atuando sob 

a ótica do garantismo, tomaram a diretriz 

de incluir no texto constitucional o maior 

número possível de direitos e garantias aos 

cidadãos, em virtude do que a doutrina a 

caracteriza como Constituição Cidadã e a 

classifica como analítica.

A distribuição de competências, segundo 

Moacyr Amaral Santos, é determinada pelos 

critérios objetivo, territorial e funcional, sendo 

que, quanto ao primeiro deles, a natureza da 

causa e a condição dos litigantes fixarão, de 

forma absoluta, a competência, nos termos 

do artigo 111 do Código de Processo Civil. Já 

o valor atribuído à ação é critério de fixação 

relativa da competência.

o critério territorial define a limitação do 

poder jurisdicional conforme a delimitação 

da circunscrição, enquanto no critério 

funcional consideram-se os poderes jurisdi-

cionais dos órgãos julgadores.

Isso posto, verifica-se que a competência da 

justiça comum federal é determinada pelo 

critério objetivo, ratione materiae, conforme 

se afere pelo disposto no art. 109, III a vII, Ix 

e x, ou, ainda, ratione personae, de acordo 

com o art. 109, I a III, vIII e xI, da Constituição 

Federal.

Nesse contexto, as causas cuja matéria 

envolva grave violação de direitos humanos, 

nos termos do art. 109, v-A e § 5º da Cons-

tituição Federal, inserem-se na órbita de 

competência da Justiça Federal. veja-se: 

“Art. 109. Aos juízes federais compete 

processar e julgar: v-A as causas relativas 

a direitos humanos a que se refere o § 5º 

deste artigo; § 5º Nas hipóteses de grave 

violação de direitos humanos, o Procura-

dor-Geral da República, com a finalidade 

de assegurar o cumprimento de obriga-

ções decorrentes de tratados internacio-

nais de direitos humanos dos quais o Bra-

sil seja parte, poderá suscitar, perante o 

Superior tribunal de Justiça, em qualquer 

fase do inquérito ou processo, incidente 

de deslocamento de competência para a 

Justiça Federal.”

Importante destacar que a alteração da 

competência da Justiça Federal pelo acrés-

cimo do inciso v-A no precitado art. 109 

adveio da edição da emenda Constitucional 

nº45/2004, a qual inovou o ordenamento 
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jurídico no contexto do movimento de fede-

ralização dos crimes com grau de violação 

dos direitos humanos. esse movimento teve 

como principais argumentos a necessidade 

de disseminar a responsabilidade pela tutela 

dos direitos humanos severamente violados 

e, sobretudo, de conferir maior proteção à 

vítima.

Por outro lado, o processualista Fredie Didier 

Junior asseverou, quanto a esse tema, que 

“o objetivo não declarado é o de retirar da 

competência da justiça estadual causas que, 

em razão da sua magnitude, pudessem vir a 

sofrer com as influências políticas locais.” 

Contudo, esse entendimento deve ser anali-

sado com ressalvas, já que o exercício da 

atividade jurisdicional orienta-se, outrossim, 

pelo princípio da imparcialidade.

3 da comPetÊncia da Justiça Fede-

ral Para Processar e JulGar ações 

Fundadas em violaçÃo de direitos 

Humanos Pela PrÁtica do crime de 

tortura

Diante do contexto histórico-constitucional 

exposto, corrobora-se que, sob o espectro 

de incidência do art.109, inciso v-A e §5º, 

da Constituição Federal, estão abarcadas 

as causas destinadas à apuração da prática 

do crime de tortura, tipificado no art.1º da 

lei 9.455/97 e seus consectários jurídicos, 

quando praticados no exercício de atribuição 

funcional atinente à seara federal, bem como 

ações cujo pleito indenizatório funda-se 

na ofensa à dignidade humana decorrente 

da sujeição à tortura perpetrada durante a 

vigência de regimes de exceção, como a 

Ditadura Militar.

Importante salientar que o Superior tribunal 

de Justiça, no Resp nº 612.108/PR e no Resp 

nº 816.209/RJ, manifestou entendimento 

segundo o qual “A tortura e a morte são os 

mais expressivos atentados à dignidade da 

pessoa humana, valor erigido como um dos 

fundamentos da República Federativa do 

Brasil.” 

Assim, o processamento e o julgamento de 

ações fundadas em sujeição à tortura perpe-

trada no período em que vigorou o regime 

militar, nos termos do art.8º do ADCt, por 

ensejarem a análise quanto à grave violação 

à dignidade humana, incluem-se na compe-

tência da Justiça Federal. 

Ademais, tendo em vista que as polícias 

militares estaduais, durante o regime militar, 

agiam sob as orientações advindas do governo 

ditatorial central, estando a ele submissas, a 

União deve figurar no pólo passivo de ações 

indenizatórias que objetivem a reparação 

de direitos violados pela prática de tortura 

durante o regime militar, o que, em face do 

disposto no art.109, I, CF/88, atrai a compe-

tência para a Justiça Federal, outrossim, pelo 
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critério objetivo, conforme entendimento 

manifestado pela 5ª turma do tribunal 

Regional Federal da 1ª Região no julgamento 

da Apelação Cível nº 2000.38.00.023490-8/

MG.

4  da atuaçÃo da comissÃo nacional 

da verdade – interseçÃo com a com-

PetÊncia da Justiça Federal

é oportuno ressaltar a pertinência e a atua-

lidade do presente tema em face do revolvi-

mento dessa matéria como consequência da 

criação da Comissão Nacional da verdade 

pela lei nº 12.528/2011. Referido órgão foi 

instituído sob o enfoque do direito à verdade, 

com o intuito de prestar aos cidadãos infor-

mações acerca de fatos ocorridos durante 

o período de vigência de regimes políticos 

excepcionais, o qual se encontra delimitado 

pelo art. 8º do Ato das Disposições Constitu-

cionais transitórias – ADCt. 

verifica-se, portanto, que da atuação desse 

órgão pode resultar a certificação quanto à 

violação de direitos humanos, visto que seus 

objetivos institucionais, conforme art. 3º da 

lei nº 12.528/2011, são os seguintes: 

“I - esclarecer os fatos e as circunstâncias 

dos casos de graves violações de direitos 

humanos mencionados no caput do art. 

1o; II - promover o esclarecimento cir-

cunstanciado dos casos de torturas, mor-

tes, desaparecimentos forçados, ocul-

tação de cadáveres e sua autoria, ainda 

que ocorridos no exterior; III - identificar 

e tornar públicos as estruturas, os locais, 

as instituições e as circunstâncias relacio-

nados à prática de violações de direitos 

humanos mencionadas no caput do art. 

1o e suas eventuais ramificações nos di-

versos aparelhos estatais e na socieda-

de; Iv - encaminhar aos órgãos públicos 

competentes toda e qualquer informação 

obtida que possa auxiliar na localização 

e identificação de corpos e restos mortais 

de desaparecidos políticos, nos termos 

do art. 1o da lei no 9.140, de 4 de de-

zembro de 1995; v - colaborar com todas 

as instâncias do poder público para apu-

ração de violação de direitos humanos; 

vI - recomendar a adoção de medidas e 

políticas públicas para prevenir violação 

de direitos humanos, assegurar sua não 

repetição e promover a efetiva reconcilia-

ção nacional; e  vII - promover, com base 

nos informes obtidos, a reconstrução da 

história dos casos de graves violações de 

direitos humanos, bem como colaborar 

para que seja prestada assistência às víti-

mas de tais violações.”

Convém destacar que, de acordo com o art.4º, 

§4º e §5º, da precitada lei, as atividades da 

Comissão Nacional da verdade não têm 

caráter jurisdicional ou persecutório, mas 

meramente cognitivo, podendo qualquer 
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cidadão interessado no conhecimento do 

resultado da atividade institucional ou na 

colaboração para a realização dos trabalhos 

desenvolvidos por esse órgão requerer-lhe ou 

lhe prestar informações.

Anota-se, ainda, que os fatos esclarecidos 

pela atuação dos membros desse órgão serão 

objeto de registro, sendo o respectivo acervo 

encaminhado ao Arquivo Nacional, com o 

intuito de integrar o Projeto Memórias Reve-

ladas, conforme disposto no art.11, parágrafo 

único, da lei nº 12.528/2011.

5  conclusÃo

Como consectário do acesso à verdade e em 

face da imprescritibilidade das ações inde-

nizatórias fundadas em dano moral oriundo 

da violação de direitos humanos, é provável 

que o Poder Judiciário seja instado a se mani-

festar reiteradamente acerca da competência 

para processar e julgar causas cuja quaestio 

juris tenha, nesses fatos, a causa de pedir 

remota. 

Deve-se registrar, por fim, que em face da 

amplitude significativa inerente à expressão 

“grave violação de direitos humanos” admitir-

se-ão, no âmbito da competência da Justiça 

Federal, ações indenizatórias fundadas nas 

mais diversas condutas lesivas.

Ressalta-se que a Ilustrada Justiça Federal, 

coerentemente com os argumentos ora 

expendidos e por razões outras que revelam 

notável conhecimento jurídico, já vem se 

pronunciando sobre essa matéria, sendo que 

o entendimento jurisprudencial tem se orien-

tado no sentido da afirmação da competência 

para processar e julgar ações de indenização 

por dano moral fundado na sujeição a atos 

de tortura perpetrada durante os “anos de 

chumbo.”
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as alterações da lei 12.844/13 e a vinculaçÃo da administraçÃo 
triButÁria a Precedentes Judiciais

ReSUMo

o presente artigo visa a analisar as alterações legislativas oriundas da lei 12.844/13, 

consubstanciadas na atribuição de efeitos vinculantes aos precedentes judiciais do 

StF e do StJ firmados sob a sistemática dos artigos 543-B e 543-C, ambos do CPC, 

relativamente à atuação da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, e sua origem. tal exame é feito à luz da teoria dos precedentes 

judiciais e de princípios constitucionais, especialmente dos princípios da segurança 

jurídica, da proteção da confiança e da eficiência administrativa.

PAlAvRAS-CHAve: precedentes, vinculação, administração tributária.
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1 as alterações da lei 12.844/13 e a 

PrevisÃo de vinculaçÃo da adminis-

traçÃo triButÁria a Precedentes do 

stF e do stJ

Alterações constitucionais recentes, advindas 

da emenda Constitucional 45/2004, reali-

zaram profundas mudanças de paradigma na 

Administração Pública em todas as esferas 

federativas. A alteração do §2º do art. 102, 

incluído originalmente pela emenda 3/93, 

alargou o efeito vinculante das decisões 

definitivas de mérito proferidas pelo Supremo 

tribunal Federal (StF) relativamente aos 

demais órgãos do Poder Judiciário e à Admi-

nistração Pública direta e indireta em todas as 

esferas da Federação, abrangendo-o para as 

ações diretas de inconstitucionalidade – antes 

restrito às ações declaratórias de constitu-

cionalidade. Ademais, o artigo 103-A, acres-

cido pela mesma emenda 45/2004, instituiu 

as Súmulas vinculantes, relativamente aos 

mesmos órgãos (judiciais e administrativos) de 

todos os níveis federativos, que versarão sobre 

matérias objeto de reiteradas decisões sobre 

tema constitucional, mediante a aprovação 

de dois terços dos seus membros.

Ainda mais recentemente, a lei 12.844, de 

19 de julho de 2013, objeto de conversão 

da Medida Provisória 610/13, alterou a lei 

10.522/02, que prevê a possibilidade de 

a Administração tributária, mais especifi-

camente a Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), deixar de contestar e 

interpor recurso, bem como desistir do recurso 

interposto em situações específicas.

originalmente, previa o art. 19 da lei 

10.522/02 a autorização para que tais atos 

fossem tomados diante de matérias que fossem 

objeto de ato declaratório do Procurador-

Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo 

Ministro de estado da Fazenda, em virtude de 

jurisprudência reiterada do StF e do StJ.

A lei 12.844/13, por sua vez, além de 

acrescer o tSt e o tSe na previsão original, 

incluiu duas novas situações em que a PGFN 

deixará de contestar e recorrer: relativamente 

a matérias decididas desfavoravelmente à 

Fazenda Nacional (I) pelo StF em sede de 

julgamento realizado pela sistemática dos 

recursos representativos de controvérsia (art. 

543-B do CPC); e (II) pelo StJ em sede de 

julgamento realizado pela sistemática dos 

recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), salvo 

aquelas que podem ser objeto de apreciação 

pelo StF.

Além disso, o §4º do art. 19, que na origem 

estipulava que a Receita Federal do Brasil 

não constituiria créditos tributários relativos 

às matérias objeto de ato declaratório do 

Procurador-Geral da Fazenda Nacional apro-

vado pelo Ministro da Fazenda, foi alterado 

para determinar a não constituição de crédito 

tributário relativamente às matérias decididas 
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pelo StF pelo sistema de recursos represen-

tativos de controvérsia e pelo StJ por meio 

dos recursos repetitivos, condicionando tal 

dispensa à manifestação da PGFN.

Convém registrar, a propósito, que a alte-

ração legislativa oriunda da lei 12.844/13 foi 

precedida de diversos atos infralegais editados 

pela PGFN.

Com efeito, a origem dessa discussão reside 

no Parecer elaborado em março de 2010 

(Parecer PGFN/CRJ nº. 492/2010) cujo objeto 

consistia em definir a postura da PGFN ao se 

deparar com decisões judiciais desfavoráveis 

à Fazenda Nacional prolatadas no StF e no 

StJ. tal parecer, divagando sobre a força 

dos precedentes judiciais oriundo dos tribu-

nais Superiores, concluiu pela existência de 

“força persuasiva especial e diferenciada” 

aos julgados na sistemática dos recursos 

repetitivos/representativos de controvérsia, 

conferindo-lhes “um grau de legitimidade 

excepcional” e “um nível de definitividade e 

certeza diferenciado” se comparados com os 

decididos fora desse regime.

Ao final, sugeriu a edição de Portaria que 

disciplinasse a não apresentação de contes-

tação e não interposição de recursos no caso 

de haver decisões do StF e do StJ julgadas 

na sistemática acima referida.

Assim, a Portaria PGFN nº. 294, de 26 de 

março de 20101, além de estabelecer situa-

ções já existentes no ordenamento jurídico 

pátrio, baseados na Constituição de 1988 

– Súmulas vinculantes e decisões em ADI e 

ADC – e na lei 10.522/10, inovou ao excep-

cionar da defesa da União em juízo matérias 

não previstas na legislação. Pautando-se em 

critérios de política institucional2, estipulou, 

pela primeira vez na legislação tributária, 

a possibilidade de a PGFN não apresentar 

contestação ou interpor recurso quando a 

demanda tratar de questão já definida pelo 

StF e pelo StJ por meio das sistemáticas 

dos artigos 543-B e 543-C, respectivamente. 

1Art. 1º os Procuradores da Fazenda Nacional ficam autorizados a não apresentar contestação, bem como a não interpor recursos, nas seguintes 
situações: 
I - quando a demanda e/ou a decisão tratar de questão elencada no art. 18 da lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, ou sobre a qual exista Ato 
Declaratório de Dispensa, elaborado na forma do inc. II do art. 19 da lei nº 10.522, de 2002; 

II - quando a demanda e/ou a decisão tratar de questão sobre a qual exista Súmula ou Parecer do Advogado-Geral da União - AGU, que con-
cluam no mesmo sentido do pleito do particular; 

III – quando a demanda e/ou a decisão tratar de questão jurídica sobre a qual exista Parecer aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Na-
cional ou por Procurador Geral Adjunto da Fazenda Nacional, elaborado nos termos, respectivamente, dos arts. 72 e 73 do Regimento Interno 
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela Portaria nº 257, de 2009, e este Parecer conclua no mesmo sentido do pleito do 
particular; 

Iv – quando a demanda e/ou a decisão tratar de questão sobre a qual exista Súmula vinculante ou que tenha sido definida pelo Supremo tribu-
nal Federal - StF em decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade; 

v – quando a demanda e/ou a decisão tratar de questão já definida, pelo StF ou pelo Superior tribunal de Justiça - StJ, em sede de julgamento 
realizado na forma dos arts. 543-B e 543-C do CPC, respectivamente.

2 A expressão “política institucional” foi utilizada no Parecer PGFN/CDA nº. 492/2010 da PGFN para justificar a inovação não prevista em lei.
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tal previsão é condicionada a orientação 

expressa por parte da Coordenação Geral de 

Representação Judicial da Fazenda Nacional 

– CRJ ou da Coordenação de Atuação Judi-

cial perante o Supremo tribunal Federal 

– CAStF.

Contudo, referida Portaria gerou dúvidas 

quanto às implicações dessa norma infralegal 

nas atividades de inscrição, administração e 

cobrança da dívida ativa tributária. A incerteza 

exsurgiu da inegável contradição de atos da 

PGFN: se, por um lado, deixa de contestar e 

opor recursos sobre determinadas matérias, por 

outro, continua a inscrever em dívida ativa e 

exigir crédito tributário de mesma natureza.

Diante disso, a PGFN elaborou novo parecer 

(Parecer PGFN/CDA nº. 2.025/11), em que 

evoca argumentos pautados sob os princí-

pios da legalidade (finalidade legal do ato 

de inscrição em dívida ativa), da isonomia, 

da eficiência administrativa, da proporcio-

nalidade e da vedação ao comportamento 

contraditório da Administração Pública para 

expandir às atividades de inscrição, adminis-

tração e cobrança da dívida ativa da União, 

salvo em situações excepcionais indicadas 

pela CRJ e pela CAStF. Nessa linha de racio-

cínio, sugere-se, por meio do parecer supraci-

tado, a adequação apenas procedimental – ou 

seja, tão somente sobre a inscrição e cobrança 

de dívida ativa -, ressalvando a inexistência 

de qualquer efeito sobre o direito material de 

crédito da União. Noutros termos, o ajuste 

no procedimento da PGFN não consiste em 

remissão ou extinção do crédito tributário, 

mas apenas em postura coerente com a 

dispensa de contestação e recursos.

tal parecer foi aprovado pelo Ministro do 

estado da Fazenda, tornando-o obrigatório, 

também, para os órgãos da RFB, por força 

do disposto no art. 42 da lei Complementar 

nº. 73/933. Dessa forma, questionamentos 

surgiram no âmbito da RFB, sendo forçosa 

a edição de outro parecer – Parecer PGFN/

CDA/CRJ nº. 396/2013.

Dito parecer reafirmou o caráter especial e 

diferenciado dos precedentes julgados sob a 

sistemática dos artigos 543-B e 543-C do CPC 

e qualificou a cobrança de crédito em contra-

posição a tais precedentes como “temerário, 

ineficaz, incoerente, desproporcional e não 

compensatório, seja no âmbito da PGFN, seja 

no que diz respeito às atribuições da RFB”. 

Nesse sentido, asseverou o dever de a RFB 

adequar seus procedimentos, da seguinte 

forma:

I - Abster-se de dirigir ação fiscal para 

os sujeitos passivos com indícios de 

ilícitos tributários que se enquadrem 

3 Art. 42. os pareceres das Consultorias Jurídicas aprovados pelo Ministro de estado, pelo Secretário-Geral e pelos titulares das demais Secretarias 
da Presidência da República ou pelo Chefe do estado Maior das Forças Armadas, obrigam, também, os respectivos órgãos autônomos e entidades 
vinculadas.
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exclusivamente em matéria julgada 

na forma dos arts. 543-B e 543-C, do 

CPC, quando insuscetíveis de defesa 

judicial pela PGFN. Idêntico procedi-

mento deve ser adotado com relação à 

fiscalização de declarações do sujeito 

passivo (malha);

II - Abster-se de realizar novos lança-

mentos de ofício em relação às obriga-

ções tributárias cujo fundamento seja 

contrário à tese julgada na forma dos 

arts. 543-B e 543-C, do CPC, e não 

mais passível de impugnação judicial 

pela PGFN;

III - Deixar de proceder à cobrança de 

créditos já constituídos por meio de 

lançamento de ofício ou por declara-

ção do sujeito passivo, inclusive quan-

do submetidos à parcelamento;

Iv - Não proceder à inclusão do nome 

do devedor no CADIN e nem restringir-

lhe a concessão de certidão de regula-

ridade fiscal, em razão da existência 

de débito enquadrado nas hipóteses de 

dispensa de impugnação em apreço;

v - Não proceder ao envio dos créditos 

tributários já constituídos quando do 

advento da dispensa de impugnação 

judicial para fins de inscrição em dívi-

da ativa da União pela PGFN.

o Parecer PGFN/CDA/CRJ também foi apro-

vado pelo Ministro do estado da Fazenda 

em 05 de julho de 2013, assumindo efeito 

obrigatório para a RFB e para a PGFN.

o desenvolvimento da matéria ocorrido via 

pareceres da PGFN culminou na edição da 

Medida Provisória 610, de 2 de abril de 2013, 

posteriormente convertida na aludida lei 

12.844, de 19 de julho de 2013.

2 a vinculaçÃo da administraçÃo 

triButÁria e a Garantia dos PrincíPios 

da ProteçÃo da conFiança e da 

eFiciÊncia administrativa

Há muito se percebe a aproximação entre os 

sistemas jurídicos de Civil Law e Common 

Law. embora distintos em sua origem – um 

oriundo da Revolução Inglesa e outro deri-

vado da Revolução Francesa, cada qual com 

seus ideais –, a percepção de que o texto legal 

permitia diversas interpretações ensejou deci-

sões judiciais heterogêneas em situações seme-

lhantes, hipótese absolutamente previsível na 

complexa sociedade moderna, fez o próprio 

sistema continental rever seus fundamentos.

Além disso, a evolução dos sistemas judiciais 

ao redor do mundo e ao longo do século xx 

enfraqueceu, ainda mais, o autêntico Civil 

Law, aquele dos ideais revolucionários da 

França do século xvIII. Com efeito, a noção 

de constitucionalização do Direito, nascida 



JUStIçA eM RevIStA 51

na Alemanha sob o regime da lei Funda-

mental de 1949, consignou que o sistema 

jurídico, por meio da constituição, deve 

proteger determinados direitos e valores 

(BARRoSo, 2007, p. 14). Nesse sentido, se 

antes o juiz apenas expressava o disposto na 

lei (juiz bouche de la loi), com o advento 

da constitucionalização, o Poder Judiciário 

adquiriu nova incumbência, a saber, a veri-

ficação da conformidade da lei aos direitos e 

limites expressos na Constituição.

A partir desse momento, o juiz do Civil Law, 

na lição de luiz Guilherme Marinoni (2011, 

p. 69), “passou a exercer papel que, em um só 

tempo, é inconcebível diante dos princípios 

clássicos do civil law e tão criativo quanto o 

do seu colega do commom law”.

vislumbra-se, portanto, a aproximação entre a 

função dos juízes do Common Law e do Civil 

Law em decorrência da evolução histórica 

e jurídica, especialmente da superação da 

idealização revolucionária francesa, já não 

mais adequada aos dias atuais. Ultrapassado 

o dogma de que a lei seria suficiente para a 

garantia da segurança jurídica do jurisdicio-

nado – diante de inúmeras decisões judiciais 

conflitantes sobre a mesma norma jurídica 

– e da indispensabilidade de uniformização 

de jurisprudência pelos tribunais Superiores 

para se buscar a isonomia e a proteção da 

confiança, a devoção aos precedentes exsurge 

como solução para amenizar a crise do 

judiciário (FARIA, 2003) e reduzir a comple-

xidade e litigiosidade das relações sociais.

A redução da complexidade das sociedades 

modernas, aliás, é tema de predileção de 

Niklas luhmann (lUHMANN, 1996), tendo, 

para ele, particular relevância e efetividade 

nessa redução a relação tempo e confiança. 

Nesse sentido, pertinente é a lição de Misabel 

Derzi (DeRZI, 2009, p. 328):

A confiança supõe três características 

elementares: (a) a permanência dos esta-

dos, de modo que se igualem  presentes 

e futuros; (b) a simplificação, por meio da 

redução da complexidade e das infinitas 

possibilidades variáveis; (c) a antecipação 

do futuro, pela projeção daquilo que se 

dá no presente, para tempos vindouros.

Nessa ordem de ideias, a proteção da 

confiança é corolário da segurança jurídica, 

que objetiva evitar a incerteza e promover a 

estabilidade e a continuidade da ordem jurí-

dica, bem como a previsibilidade das conse-

quências jurídicas de determinada conduta 

(MARINoNI, 2011, p. 120/121).

A ideia de vinculação a precedentes judi-

ciais, portanto, tem o intuito de estimular a 

isonomia entre os jurisdicionados e reduzir a 

litigiosidade atualmente exacerbada, fazen-

do-se mesclar, no que se refere aos atos do 

Poder Público, presente e futuro.
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Noutros termos, ao se certificar a força do 

precedente judicial, o jurisdicionado tem 

a certeza de que determinado ato é aceito 

ou não pelo ordenamento jurídico. essa 

convicção é suficiente para assegurar-lhe a 

adoção de ações conforme a lei, gerando-lhe 

expectativa e confiança na realização de 

suas condutas. Além disso, tem a segurança 

de que a conduta praticada por outrem não 

terá desfecho díspar, afastando a intranqui-

lidade de se sentir prejudicado pelo próprio 

órgão de Justiça.

é nesse sentido o argumento de Neil MacCor-

mick (2005, p. 18):

No que tange ao estado de Direito, as 

pessoas podem ter, antecipadamente, 

razoável certeza a respeito das regras e 

padrões segundo os quais sua conduta 

será julgada e sobre os requisitos que 

elas devem satisfazer para dar validade 

jurídica às suas transações. (tradução 

livre)

Nessa linha de raciocínio, faz-se neces-

sário afirmar a importância dos precedentes 

judiciais, seja no âmbito judiciário, seja no 

âmbito administrativo, como norte para a 

concretização dos princípios da segurança 

jurídica e da proteção da confiança.

Importante salientar que a mudança legis-

lativa advinda da lei 12.844/13 vai ao 

encontro da doutrina que privilegia a força 

do precedente judicial sob o fundamento 

de se alcançar maior segurança jurídica e 

proteção da confiança. A bem da verdade, 

além de atribuir significativa importância 

ao precedente judicial firmado nos tribu-

nais Superiores, os dispositivos supramen-

cionados conferem efeito vinculativo para 

a atividade de constituição e cobrança de 

créditos tributários da União, espraiando a 

força do precedente para além do próprio 

Poder Judiciário.

Nessa ordem de ideias, a necessária reade-

quação da postura procedimental da Admi-

nistração tributária consistirá em grandioso 

e respeitável ato não só pelo respeito ao 

contribuinte, garantindo-lhe, de antemão, 

segurança jurídica acerca da prática de 

atos conforme as referidas decisões judi-

ciais, como já detalhado alhures, mas 

também, pela concretização da eficiência 

administrativa.

Com efeito, o princípio da eficiência visa 

exatamente à persecução otimizada do inte-

resse público (BAtIStA JÚNIoR, 2012, p. 

107), passando tal análise necessariamente 

pelo exame conjunto de outros princípios 

administrativos, como o da moralidade, da 

razoabilidade e da legalidade, bem como 

pela preservação das garantias constitucio-

nalmente asseguradas aos administrados 

pelo estado Democrático de Direito.
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A respeito da eficiência administrativa, 

deve-se levar em consideração a lição de 

onofre Alves Batista Júnior (2012, p. 90):

o princípio da eficiência administrati-

va traduz norma genérica, destinada a 

contemplar uma série indefinida de apli-

cações. Seu conteúdo permite adaptabi-

lidade às necessidades mutantes da rea-

lidade, oferecendo atualidade à própria 

leitura dos dispositivos administrativos, 

no sentido de possibilitar a persecução 

do ‘melhor interesse público possível’ 

pela AP [Administração Pública], em face 

da dinâmica do mundo contemporâneo. 

o princípio intermedeia e facilita a con-

cretização do valor justiça social na so-

ciedade mutante e pluralista moderna.

Portanto, a vinculação da Administração 

tributária a precedentes firmados nos tribu-

nais Superiores sob a sistemática de recursos 

representativos de controvérsia (art. 543-B 

do CPC) e recursos repetitivos (art. 543-C 

do CPC) reduz a complexidade das socie-

dades modernas a um só tempo, primus, por 

antecipar o futuro, pela projeção daquilo 

que se dá no presente (DeRZI, 2009, p. 

328) de acordo com os tribunais Pátrios 

nos termos de precedentes de “força persu-

asiva especial e diferenciada”, e secundus, 

por propiciar a adaptação da administração 

tributária às necessidades e anseios atuais 

dos contribuintes (BAtIStA JÚNIoR, 2012, 

p.90), assegurando-lhes segurança jurídica 

e isonomia.

3 conclusÃo

o ordenamento jurídico brasileiro passa, 

desde a década de 2000, por alterações que 

visam à eficiência judicial e administrativa, 

consubstanciadas, por exemplo, na criação 

da Súmula vinculante e das sistemáticas 

especiais de julgamentos nos tribunais 

Superiores.

Dessa forma, desde 2010, a Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional, por meio de 

elaboração de pareceres, levanta questiona-

mentos sobre a prática de cobrança admi-

nistrativa de tributos em confronto com a 

jurisprudência firmada pelo StF e pelo StJ 

por meio do regime especial de julgamento 

previsto nos artigos 543-B e 543-C, ambos 

do CPC. As conclusões advindas desses pare-

ceres, incluídas, aliás, em Portaria editada na 

própria PGFN, foi objeto de recente Medida 

Provisória, convertida na lei 12.844/13.

Aludida norma legal estabeleceu a possibili-

dade de a PGFN deixar de contestar e recorrer 

quando a matéria discutida já houver sido 

objeto de decisão dos tribunais Superiores na 

sistemática acima indicada, exceto em casos 

específicos indicados pela própria Procura-

doria. estabeleceu, também, a vinculação da 

Receita Federal do Brasil a tais precedentes, 
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ordenando que referido órgão deixe de cons-

tituir e de cobrar administrativamente créditos 

tributários nas situações supracitadas.

A atribuição de efeitos vinculantes a prece-

dentes judiciais tem sido objeto de estudos 

na doutrina brasileira como resposta à crise 

do judiciário, com o objetivo de atribuir um 

novo paradigma de uniformização e estabi-

lização da jurisprudência. tal novidade tem 

forte influência do sistema do Commom Law, 

em que o precedente judicial tem robusta 

importância.

Importa salientar que, em decorrência da 

evolução histórica e jurídica no século xx, 

as funções dos juízes do Commom Law e 

do Civil Law muito se assemelharam. Assim, 

diante da existência de inúmeras decisões 

judiciais conflitantes sobre a mesma norma 

jurídica, bem como da perceptível neces-

sidade de padronização de jurisprudência 

pelos tribunais Superiores na busca pela 

isonomia e pela proteção da confiança, a 

imputação de efeitos obrigatórios aos prece-

dentes exsurge como solução para reduzir 

a complexidade e litigiosidade das relações 

sociais na sociedade moderna.

vislumbra-se, pois, por meio de tais alte-

rações legislativas, importante redutor da 

complexidade das sociedades pós-modernas, 

possibilitando a efetivação de princípios cons-

titucionais como o da segurança jurídica, da 

proteção da confiança e da isonomia e, espe-

cificamente, da eficiência administrativa.
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ReSUMo 

os estabelecimentos de um mesmo contribuinte não têm legitimidade para figurar, 

de forma independente, como parte no contencioso  judicial tributário. o vínculo 

obrigacional de natureza tributária estabelece-se entre os sujeitos da relação e é ela 

que se projeta no plano do processo para determinar a legitimidade ad causam. os 

estabelecimentos são meros complexos de bens integrantes do patrimônio da pessoa, 

sem aptidão para figurar como sujeito. o princípio da autonomia dos estabeleci-

mentos tem âmbito restrito de incidência, aplicando-se apenas ao IPI e ao ICMS, 

constituindo ficção jurídica para tornar possível a ocorrência do fato gerador nas 

operações entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte. e o CNPJ, a despeito 

do nome, não guarda relação com a personalidade jurídica, englobando, inclusive, 

entidades dela desprovidas.    

PAlAvRAS-CHAve: Processo. tributário. legitimidade. estabelecimentos. 

Autonomia.

a leGitimidade AD CAUSAM dos estaBelecimentos matriZ e Filial no 
contencioso Judicial triButÁrio

Rodrigo Rodrigues de Farias*

*oficial de Gabinete do Juiz Federal Substituto da 2ª vara Federal da Subseção Judiciária de Governador valadares/MG
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1  do Panorama JurisPrudencial

Até o ano de 2001, não havia precedentes 

do Superior tribunal de Justiça que tratassem 

da legitimidade ad causam dos estabeleci-

mentos matriz e filial de forma independente, 

no contencioso tributário, informação esta 

que se encontra expressamente mencionada 

no voto condutor do Resp 365.887/PR.

o primeiro pronunciamento ocorre na 

Medida Cautelar 3.293/SP (julgada em 

02/08/2001), em que a Primeira turma 

concluiu que as filiais têm personalidades 

jurídicas distintas umas das outras e que, 

para fins tributários, cada filial é considerada 

como ente jurídico autônomo. Pouco tempo 

depois, a Segunda turma decidiu, no Resp 

365.887/PR (julgado em 02/04/2002), que a 

inscrição no então C.G.C, atual CNPJ, atribui 

personalidade jurídica às filiais perante o 

Fisco. 

Após esses julgados, outros sobrevieram 

(Resp 640.880/PR; Resp 681.120/SC;  Resp 

711.352/RS), que passaram a exercer sobre 

as instâncias inferiores a força uniformi-

zadora inerente aos julgados do StJ (AC 

0028723-97.2010.4.01.3400/DF, Rel. Des. 

Federal Reynaldo Fonseca, Sétima turma, 

e-DJF1 p.632 de 15/06/2012; AC 0023373-

41.2004.4.01.3400/DF, Rel. Des. Federal 

Souza Prudente, oitava turma, e-DJF1 p.290 

de 25/07/2011).

Porém, os fundamentos em que se baseiam as 

referidas decisões carecem de melhor análise, 

pois, em verdade, não conduzem às conclu-

sões que deles foram extraídas.

2  da autonomia Fiscal dos estaBe-

lecimentos

o estabelecimento constitui instituto do 

direito empresarial que, segundo a definição 

dada pelo art. 1.142, do Código Civil, consiste 

no complexo de bens organizado, para o 

exercício da empresa, por empresário ou por 

sociedade empresária. Não raro, o empre-

sário constitui diversos estabelecimentos, 

mormente quando ocorre a expansão do 

negócio. Ao estabelecimento principal, seja 

por centralizar as atividades da empresa, seja 

por nele ter se fixado a sede ou diretoria, dá-se 

o nome de matriz. os demais são designados 

por filiais, sucursais ou agências, expressões 

que são tomadas por sinônimas (ReqUIão, 

2003, p. 277). em todo caso, os estabeleci-

mentos não passam de bens que integram o 

patrimônio do empresário, como objeto de 

direito. o sujeito da relação jurídica, contudo, 

é a pessoa do empresário ou da sociedade 

empresária. 

entretanto, no direito tributário, mais espe-

cificamente no âmbito do IPI e do ICMS, 

os estabelecimentos de uma mesma pessoa 

podem ser tratados como contribuintes autô-

nomos em relação ao Fisco, dando origem 
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à controvérsia quanto a sua participação de 

forma independente no plano do processo. 

No caso do IPI, o art. 51, parágrafo único, 

do CtN, dispõe que “para os efeitos deste 

imposto, considera-se contribuinte autônomo 

qualquer estabelecimento de importador, 

industrial, comerciante ou arrematante”. Do 

mesmo modo, o art. 11, §3º, inciso II, da lei 

Complementar n. 87/96, que disciplina o 

ICMS, afirma ser “autônomo cada estabele-

cimento do mesmo titular”. 

Porém, essa peculiaridade existe, ressalte-se, 

apenas e tão somente no âmbito do IPI e 

do ICMS (MACHADo, 2008, p. 334), em 

razão das características que cercam esses 

dois tributos, especialmente o fato gerador. 

A autonomia dos estabelecimentos tem por 

fim, basicamente, permitir a configuração do 

fato gerador nas operações internas, isto é, 

operações entre os estabelecimentos de um 

mesmo titular (art. 12, I, da lei Complementar 

87/96, e art. 2º, inciso II, e art. 5º, inciso II, 

da lei n. 4.502/64), o que não seria possível 

sem essa figura ficcional. Machado (2008, p. 

334) diz que “essa autonomia dos estabeleci-

mentos só prevalece para o fim de verificação 

da ocorrência do fato gerador do imposto”, 

mas que a “responsabilidade pelo pagamento 

deste […] é da empresa”.

Nesse particular reside o que parece ser o 

maior equívoco da jurisprudência sobre a 

matéria, que tem aplicado a regra da auto-

nomia dos estabelecimentos de forma indis-

tinta no âmbito tributário, com base no art. 

127, do Código tributário Nacional (Resp 

1.003.052/RS). Cumpre ressaltar, porém, que 

tal dispositivo disciplina apenas o domicílio 

tributário, para fins de determinar a compe-

tência da autoridade administrativa e o local 

do cumprimento das obrigações perante o 

Fisco. Como bem observa Santos (2002, p. 

665): 

[...] tratando das pessoas jurídicas de di-

reito privado e das firmas individuais, o 

Código  tributário Nacional dispõe, no 

art. 127, que, na falta de eleição de do-

micílio tributário, considera-se como tal 

o lugar de sua sede, ou, em relação aos 

fatos que derem origem à obrigação, o de 

cada estabelecimento. Nenhuma dessas 

regras autoriza, contudo, a conclusão de 

que em cada domicílio exista uma pes-

soa jurídica distinta. Domicílio e perso-

nalidade jurídica não se confundem. esta 

se refere à existência da empresa como 

ente jurídico individualizado; aquele diz 

respeito ao local onde pode demandar e 

ser demandada.  

Ademais, a multiplicidade de domicílios, tal 

qual prevista no art. 127 do CtN, também 

encontra guarida no art. 72 Código Civil, em 

relação à pessoa natural. e nem por isso se 

diz que uma pessoa natural é várias, tantas 
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quantas forem os domicílios. o instituto do 

domicílio apenas estabelece um local como 

referência, seja para cumprimento das obriga-

ções, seja para ajuizamento de demandas.

No plano tributário, o domicílio fixa, sobre-

tudo, o local de cumprimento das obri-

gações e a competência da autoridade 

administrativa. 

3  da inscriçÃo no cadastro 

nacional de Pessoas Jurídicas - 

cnPJ

Associada à regra da autonomia fiscal dos 

estabelecimentos, a inscrição no Cadastro 

Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ tem sido 

apontada como indicativa de personalidade 

jurídica distinta.

Semelhante conclusão talvez decorra do nome 

dado ao referido cadastro, que se intitula como 

das pessoas jurídicas. Contudo, o CNPJ é antes 

de tudo um cadastro de entidades - pessoas 

naturais, jurídicas e entes despersonalizados 

-, de interesse da Administração, interesse este 

que nem sempre é de ordem tributária, vez 

que é utilizado, também, para fins eleitorais 

e para controle de transferências de recursos 

orçamentários (Instrução Normativa Conjunta 

RFB/StN n. 1.257/2012). 

Atualmente, o CNPJ é regulado pela Instrução 

Normativa RFB n. 1.183, de 19 de agosto de 

2011. De acordo com essa norma, as pessoas 

jurídicas, inclusive as de direito público, e 

a pessoa natural do empresário individual 

estão obrigadas a inscrever no CNPJ cada 

um de seus estabelecimentos (art. 4º, caput), 

considerados como tais os locais onde a enti-

dade exerce suas atividades (art. 4º, §2º).  

Além das pessoas jurídicas e da pessoa 

natural do empresário, está obrigada a se 

inscrever uma variedade de entes sem perso-

nalidade jurídica, cujo rol consta no art. 5º, 

podendo ser destacados os órgãos públicos 

que estejam autorizados a executar parcela 

do orçamento (inciso I), condomínios edilí-

cios (inciso II), grupos e consórcios (incisos 

III e Iv), fundos públicos e privados (incisos x 

e xI), candidatos a cargos eletivos e comitês 

financeiros dos partidos políticos (inciso 

xII), almoxarifados e garagens (art. 4º, §2º) 

dentre outros.

Não é possível associar a inscrição no CNPJ 

ao instituto da personalidade jurídica, uma 

vez que nele são inscritos entes que não 

preenchem esse requisito, a não ser se 

admitirmos que almoxarifados e garagens 

se tornem pessoas jurídicas pela simples 

inscrição no CNPJ. 

Apenas a inscrição dos atos constitutivos no 

registro próprio confere existência e perso-

nalidade às pessoas jurídicas, consoante a 

dicção do art. 45, do Código Civil. e o CNPJ 
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não é o registro próprio para tanto, papel que 

é reservado pela lei aos cartórios e às juntas 

comerciais.

Por outro lado, a inscrição no CNPJ também 

não cria uma espécie de “personalidade 

fiscal”, porquanto a pessoa natural do empre-

sário já se encontra cadastrada no CPF, razão 

porque, sob esse aspecto, o novo cadastro 

seria destituído de sentido. o mesmo se diga 

da inscrição de candidato a cargo eletivo, 

que sequer tem finalidade tributária, e dos 

órgãos públicos que executam parcela do 

orçamento. 

o CNPJ objetiva, sobretudo, auxiliar os 

entes federativos (art. 2º) com informações 

relevantes do ponto de vista da arrecadação 

tributária. em virtude disso, há determi-

nadas informações cadastrais que não têm 

relevância para a União, porém, são úteis 

aos estados e aos municípios, por exemplo. 

Do mesmo modo, determinados estabe-

lecimentos poderiam ser desobrigados da 

inscrição, na perspectiva da União, mas 

cuja obrigatoriedade se justifica do ponto 

de vista dos demais entes. Não é por outro 

motivo que o art. 5º, inciso xvII, dispõe que 

podem se inscrever outras entidades desde 

que seja do interesse da Receita Federal ou 

dos convenentes.

em suma, no universo tributário, a inscrição 

dos estabelecimentos no CNPJ não passa de 

uma obrigação acessória imposta no inte-

resse da arrecadação e da fiscalização, nos 

termos do art. 113, § 2º, do Código tributário 

Nacional.      

4 do suJeito Passivo da oBriGaçÃo 

triButÁria e da leGitimidade ativa 

AD CAUSAM

o vínculo obrigacional tributário, assim como 

os demais, tem dois sujeitos, ativo e passivo, 

que, de acordo com o Código tributário 

Nacional, corresponderiam, respectiva-

mente, à pessoa de direito público titular da 

competência para exigir o cumprimento da 

obrigação e à pessoa obrigada ao pagamento 

de tributo ou penalidade tributária (arts. 119 

e 121). em todo caso, ambos os polos são 

ocupados por “pessoas”, de modo que, no 

plano material do direito tributário, sujeito 

da relação jurídica é, via de regra, um ente 

dotado de personalidade jurídica.

essa realidade é replicada na legislação dos 

principais tributos cobrados no País, quando 

da definição da figura do contribuinte. o 

Decreto-lei n. 5.844/43, em seu art. 27, 

define os contribuintes do IRPJ como as 

pessoas jurídicas, estando a elas equiparadas, 

para fins de incidência do imposto, o empre-

sário individual e toda pessoa que exercer 

atividade econômica, em caráter habitual e 

profissionalmente, com o fim especulativo de 

lucro. esse conceito de contribuinte, por sua 
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vez, foi tomado emprestado pela legislação 

que instituiu o PIS (lei Complementar n. 7/70, 

art. 1º, § 1º), a CoFINS (lei Complementar 

n. 70/91, art. 1º) e a CSll (lei n. 7.689/89, 

art. 4º).

Portanto, os principais tributos federais (PIS, 

CoFINS, IRPJ e CSll) compartilham a mesma 

definição de contribuinte. Nesses casos, 

ressalte-se, o sujeito passivo do vínculo obri-

gacional tributário é a pessoa jurídica, a pessoa 

natural do empresário e a pessoa natural que 

praticar em nome próprio, de forma habitual e 

profissionalmente, atividade econômica com 

o fim especulativo de lucro.

No âmbito do IPI, o art. 51 do CtN atribui 

a qualidade de contribuinte ao importador, 

industrial, comerciante e arrematante. embora 

não haja menção expressa, está claro que 

contribuinte é a “pessoa” do industrial etc. 

tanto é assim que o parágrafo único do artigo 

em referência diz que se considera contri-

buinte autônomo qualquer estabelecimento 

“do” importador, industrial, comerciante ou 

arrematante.

Já no que toca ao ICMS, o art. 4º, da lei 

Complementar n. 87/96, diz que “contribuinte 

é qualquer pessoa, física ou jurídica” que 

realize o fato gerador do tributo, sendo que 

cada estabelecimento do mesmo titular deve 

ser considerado contribuinte autônomo (art. 

11, § 3º, inciso II).

é a partir dessa realidade de direito material 

que deve ser compreendida a legitimidade ad 

causam, uma vez que, no sistema processual 

brasileiro, a legitimação ordinária está inti-

mamente vinculada à titularidade da relação 

jurídica de direito material, como expresso no 

art. 6º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, aliás, são as palavras de Bueno 

(2002, p. 408/409), segundo quem

[...] a regra, para o sistema processual 

brasileiro, é que somente aquele que tem 

condições de se afirmar titular do direi-

to material deduzido em juízo pode ser 

parte ativa ou passiva. A ‘capacidade ju-

rídica’, é dizer, a capacidade de alguém 

de assumir direitos e deveres na esfera 

material, é que dá nascimento também à 

legitimidade para a causa.

Sendo assim, apenas o sujeito passivo da obri-

gação tributária tem legitimidade ativa para 

questionar o tributo em juízo. e, conforme 

mencionado anteriormente, o sujeito passivo 

é a pessoa, natural ou jurídica.

essa conclusão é aplicável até mesmo 

no âmbito do IPI e do ICMS, que prevê a 

autonomia dos estabelecimentos, vez que 

contribuinte, a rigor, é a pessoa titular dos 

estabelecimentos, constituindo a regra da 

autonomia mera ficção para fins de verifi-

cação do fato gerador.
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Nesses casos, a relação jurídica existente entre 

o Fisco e a pessoa é una, cujas obrigações se 

espraiam de modo uniforme em relação a 

todos os estabelecimentos titularizados pelo 

contribuinte.

Referindo-se a essas hipóteses, Bueno (2002, 

p. 46) afirma que  

[...] mesmo para os casos em que é pos-

sível, por força do tipo tributário, falar-se 

em ‘princípio da autonomia do estabele-

cimento’, não há como colocar em dúvi-

da, ainda com os olhos voltados para esse 

ramo do direito, que a multiplicidade de 

mecanismos de cálculo e fiscalização de 

incidência tributária não significa a cria-

ção de uma multiplicidade de personali-

dades jurídicas distintas, cada qual com 

correlata ‘autonomia’ para impugnar a 

exação tributária. Até porque, não há es-

paço para questionar que, mesmo nesses 

casos, a questão relativa à exigibilidade 

ou não do tributo, vale dizer, a higidez da 

relação tributária, continua sendo, ainda 

aqui, uma só.

Ainda que os estabelecimentos sejam consi-

derados como entes capazes de contrair, de 

forma independente, obrigações no plano 

tributário, haveria de ser reconhecida a 

bifurcação dos elementos obrigacionais 

débito e responsabilidade, na medida em 

que o estabelecimento não tem patrimônio e, 

consequentemente, não tem como responder 

perante o Fisco. Antes de tudo, ele “é” patri-

mônio, cuja subtração, para satisfação do 

crédito tributário, há de sofrer o seu titular. 

Nesse caso, se ao estabelecimento atribui-se 

o débito, ao seu titular está afetada a respon-

sabilidade patrimonial, que alcança todos 

os seus bens, neles incluídos os estabeleci-

mentos “autônomos” (art. 11, § 3º, inciso Iv, 

da lei Complementar n. 87/96).

Por outro lado, a quantia que é recolhida aos 

cofres públicos tem origem no patrimônio 

do titular do estabelecimento, repercutindo, 

inclusive, no resultado do exercício e no 

balanço patrimonial. Apenas isso já seria 

suficiente para legitimar a pessoa jurídica a 

demandar em juízo a repetição do tributo ou 

a declaração de sua inexigibilidade. 

Não é essa, porém, a conclusão que vem 

sendo adotada, de um modo geral, pela 

jurisprudência, que tem tratado os estabe-

lecimentos de um mesmo contribuinte, seja 

qual for o tributo impugnado, como entes com 

legitimidade ad causam independente, como 

se pessoas jurídicas distintas fossem.

Há, porém, exceções, como demonstra o 

julgado abaixo:

PRoCeSSo CIvIl. eMPReSA MAtRIZ 

e FIlIAIS. PeDIDo INICIAl e PRovAS 
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DoCUMeNtAIS ABRANGeNteS. PA-

tRIMôNIo ÚNICo. INClUSão De 

toDoS oS CNPJ NA INCIAl. DeS-

NeCeSSIDADe. AUtoNoMIA DoS 

eStABeleCIMeNtoS Não CoNFI-

GURADA. A DeCISão JUDICIAl Al-

CANçA toDoS oS eStABeleCIMeN-

toS DA eMPReSA. - Filial e matriz 

com CNPJ diversos não formam várias 

pessoas jurídicas, mas uma só, compos-

ta por unidades integrantes da mesma 

empresa. - Decisão judicial favorável 

ou contrária à matriz automaticamente 

se estende às filiais, não sendo possível 

que uma única relação jurídica material 

receba ou possa receber tratamentos e 

soluções diversas em sede jurisdicional 

para partes da mesma pessoa jurídica. 

- Autonomia dos estabelecimentos não 

configurada. Precedente do StF. - Des-

necessidade de anulação do processo a 

partir da decisão agravada ora reforma-

da, tendo em vista que somente se está 

declarando a abrangência da legitimi-

dade da pessoa jurídica. - Agravo legal 

provido.

(tRF 3ª Região, Sexta turma, AI 

0004544-26.2011.4.03.0000, Rel. 

Juiz Convocado Paulo Domingues, j. 

18/10/2012, p. 25/10/2012)

todavia, a decisão supra constitui um ponto 

fora da curva, vez que a orientação que tem 

prevalecido é em sentido diverso, consoante 

a ementa abaixo:

PRoCeSSUAl CIvIl. ARt. 525, INCISo 

I, Do CPC. AUSÊNCIA De PReqUeS-

tIoNAMeNto. AJUIZAMeNto PelA 

MAtRIZ De Ação ANUlAtÓRIA De 

DéBIto FISCAl INSCRIto eM NoMe 

De SUAS FIlIAIS.  MAtRIZ. IleGItIMI-

DADe PARA RePReSeNtAção DAS FI-

lIAIS.

1. Não há como apreciar o mérito da 

controvérsia com base na dita malver-

sação do artigo 525, inciso I, do CPC e 

com base na tese a ele vinculada, uma 

vez que não foi objeto de debate pela 

instância ordinária, o que inviabiliza o 

conhecimento do especial no ponto por 

ausência de prequestionamento. Incide 

ao caso a súmula 282 do StF.

2. A jurisprudência desta Corte Superior 

de Justiça é no sentido de que a matriz 

não tem legitimidade para representar 

processualmente as filiais nos casos em 

que o fato gerador do tributo se dá de ma-

neira individualizada em cada estabele-

cimento comercial/industrial.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AResp 73.337/MA, Rel. Mi-

nistro MAURo CAMPBell MAR-
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qUeS, SeGUNDA tURMA, julgado em 

06/12/2011, DJe 13/12/2011)

essa tese tem dado causa a inúmeros incidentes 

desnecessários, relacionados a prevenção, 

litispendência e coisa julgada, além do que, 

tem potencializado a ocorrência de deci-

sões conflitantes, com a adição de nefasto 

ingrediente: uma pessoa pode, por força de 

decisão judicial, estar obrigada a cumprir e 

a um só tempo desobrigada de se submeter a 

uma mesma regra de direito, o que, aliás, é 

um atentado deontológico.

Não fosse isso pouco, também abre espaço 

para manobras processuais quando a demanda 

é de êxito duvidoso, com o objetivo de mini-

mizar riscos mediante a pulverização do 

ajuizamento, feito em nome de cada estabe-

lecimento no seu foro respectivo.

Por vezes ocorre, também, de o contribuinte 

ajuizar em um estado onde tem estabeleci-

mento e pedir liminar. Indeferida a liminar, 

antes de citado o réu desiste da demanda 

e ingressa com o mesmo pedido em outro 

estado, nos mesmos termos, em nome de 

outra filial. e uma vez com a liminar defe-

rida, adita a inicial para incluir os demais 

estabelecimentos. 

Sem dúvida, esse tipo de desvio não é dese-

jável e tampouco deve ser estimulado, mas, 

infelizmente, é o que tem ocorrido com a 

interpretação que está sendo consagrada 

pelos tribunais. 

5  conclusÃo

o princípio da autonomia dos estabeleci-

mentos e a inscrição no CNPJ não autorizam 

concluir que matriz e filiais têm legitimidade 

ad causam independente no contencioso 

judicial tributário, como se partes distintas 

fossem.

No plano do direito material, o vínculo 

obrigacional é estabelecido com a pessoa do 

contribuinte, que detém legitimidade para 

figurar no processo como parte.

Não é esse, porém, o entendimento que 

tem vigorado no Judiciário, o que tem dado 

origem a incidentes processuais desneces-

sários, aumentado o volume de processos 

existentes – pois o que poderia ser apenas 

um processo transforma-se em vários –, 

potencializado a ocorrência de decisões 

conflitantes e fomentado nas partes condutas 

processuais de ética questionável. tudo isso 

sem que nada de bom possa ser apontado 

como contrapartida.

Mas a jurisprudência não é estanque e 

deve sempre estar aberta ao reexame de 

seus fundamentos, notadamente quando se 

sustenta em compreensão que não se afigura 

de melhor direito.
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ReSUMo

este artigo aborda o crime de gestão fraudulenta com atenção especial à nova clas-

sificação adotada pela doutrina e pela jurisprudência: trata-se do chamado crime 

habitual impróprio ou acidentalmente habitual. esse tema será abordado de forma 

mais detalhada neste trabalho, sem, porém, a pretensão de exauri-lo, indicando 

os aspectos gerais da lei 7.492/1986 e as correntes doutrinárias existentes sobre o 

assunto.

PAlAvRAS-CHAve: gestão fraudulenta. Crime habitual impróprio. Sistema Financeiro 
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1 introduçÃo

visando à proteção da ordem econômica 

brasileira, o legislador ordinário editou uma 

série de leis que tutelam diversos bens jurí-

dicos a ela relacionados.

Inserida nesse sistema está a lei 7.492/1986, 

que prevê crimes contra o Sistema Financeiro 

Nacional, cujo objetivo é manter a higidez da 

ordem econômico-Financeira e a confiabi-

lidade da população (possíveis investidores) 

nas instituições financeiras, tipificando uma 

série de condutas que o legislador consi-

derou atentatórias aos bens jurídicos por ela 

tutelados. 

entre essas condutas, ganha destaque neste 

trabalho o crime de gestão fraudulenta, 

previsto no art. 4º da lei 7.492/1986, 

consistente em gerir instituição financeira 

fraudulentamente. 

A fim de recrudescer o tratamento penal das 

condutas tipificadas no dispositivo supra-

mencionado, criou-se uma variante para a 

classificação referente aos crimes habituais: o 

crime habitual impróprio ou acidentalmente 

habitual (do qual se tratará adiante). 

2 visÃo Geral soBre a lei 7.492/1986

A lei 4.595/1964 traz, no seu art. 17, o 

conceito de instituição financeira, como 

sendo “as pessoas jurídicas públicas ou 

privadas, que tenham como atividade prin-

cipal ou acessória a coleta, intermediação ou 

aplicação de recursos financeiros próprios ou 

de terceiros, em moeda nacional ou estran-

geira, e a custódia de valor de propriedade 

de terceiros”. Nesse conceito, incluem-se as 

pessoas físicas que exercem qualquer dessas 

atividades, “de forma permanente ou even-

tual”. (BRASIl, 1964)

o fim visado pelo legislador com a edição da 

lei 7.492/1986 é garantir a higidez e a confia-

bilidade do Sistema Financeiro Nacional. 

Segundo Silva, “a tutela constitucional ao 

Sistema Financeiro Nacional é uma imposição 

constitucional, decorrente de um estado de 

Direito Democrático (art. 1º CF)...” (SIlvA, 

2006, p. 63). trata-se, na visão desse autor, 

de bem jurídico supraindividual e essencial, 

que deve ser tutelado penalmente devido à 

“necessidade de uma proteção mais efetiva”. 

(SIlvA, 2006, p. 63)

Bem jurídico supraindividual é todo aquele 

que se insere entre os direitos difusos e cole-

tivos, cuja tutela pelo estado torna-se cada vez 

mais necessária para proporcionar a sobrevi-

vência e o próprio bem-estar da população.

o art. 25 da lei 7.492/1986 enumera as 

pessoas que podem ser responsabilizadas 

penalmente pelos crimes contra o Sistema 
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Financeiro Nacional, mencionando as figuras do 

controlador, dos administradores, dos diretores, 

dos gerentes; e, em caso de intervenção, liqui-

dação extrajudicial ou falência, o interventor, 

o liquidante ou o síndico (atual administrador 

judicial, após a edição da lei 11.101/2005). 

Isso não quer dizer, contudo, que os crimes 

contra o Sistema Financeiro Nacional sejam 

necessariamente crimes próprios, pois existem 

tipos penais previstos na lei 7.492/1986 que 

podem ser praticados por qualquer pessoa (art. 

20, 21 e 22, por exemplo).

o próprio art. 1º, parágrafo único, da lei 

7.492/1986 estende a disciplina de referido 

diploma normativo às pessoas naturais que 

pratiquem as atividades de “captação, interme-

diação ou aplicação de recursos financeiros de 

terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou 

a custódia, emissão, distribuição, negociação, 

intermediação ou administração de valores 

mobiliários”, bem como as de administração 

de seguros “câmbio, consórcio, capitalização 

ou qualquer tipo de poupança, ou recursos 

de terceiros”, ainda que de forma eventual 

(BRASIl, 1986).

Bitencourt e Breda (BIteNCoURt; BReDA, 

2010), Silva (SIlvA, 2006), lima e lima (lIMA; 

lIMA, 2003) afirmam que o sujeito passivo dos 

crimes previstos na lei 7.492/1986 é, primária 

ou diretamente, o estado e, secundária ou 

indiretamente, a coletividade, incluindo-se 

os investidores.

o objeto material dos crimes previstos na lei 

7.492/1986 é a ordem econômica e o Sistema 

Financeiro Nacional. 

essa lei tipifica apenas condutas dolosas, mas 

prevê tipos penais que exigem a presença 

do elemento subjetivo especial para a sua 

configuração. 

o art. 25, §2º, da lei 7.492/1986, incluído pela 

lei 9.080/1995, trata da delação premiada 

nos crimes contra o Sistema Financeiro 

Nacional. Referido dispositivo traz uma causa 

especial de diminuição de pena ao prever que 

nos delitos cometidos em quadrilha ou por 

concurso de pessoas, o coautor ou partícipe 

que revelar a trama delituosa à autoridade 

policial ou judiciária terá sua pena reduzida 

de um a dois terços.

em síntese, esses são os aspectos gerais mais 

relevantes que cabe pontuar sobre a lei 

7.492/1986 para que se possa tratar especifi-

camente do crime de gestão fraudulenta.

3 delito de GestÃo Fraudulenta: 

crime HaBitual imPrÓPrio

3.1 Bem jurídico tutelado

o crime de gestão fraudulenta está previsto no 

art. 4º da lei 7.492/1986, que traz a seguinte 

redação:

Art. 4º Gerir fraudulentamente institui-

ção financeira:
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Pena - Reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) 

anos, e multa.

Parágrafo único. Se a gestão é temerá-

ria:

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) 

anos, e multa. (BRASIl, 1986)

Segundo Bitencourt e Breda, esse delito é 

pluriofensivo, pois tutela mais de um bem jurí-

dico: o “sistema financeiro brasileiro contra 

gestões fraudulentas ou arriscadas levadas 

a efeito por seus controladores, administra-

dores, diretores e gerentes” e o “patrimônio da 

coletividade, representada pelos investidores 

diretos que destinam suas economias, ou ao 

menos parte delas, às operações realizadas 

pelas instituições financeiras exatamente por 

acreditarem na lisura, correção e oficialidade 

do sistema” (BIteNCoURt; BReDA, 2010, 

p. 36). 

3.2 sujeitos do delito

o sujeito ativo dos crimes contra o Sistema 

Financeiro Nacional, em especial do delito 

de que ora se trata, são os controladores e os 

administradores das instituições financeiras, 

sendo assim considerados os diretores e os 

gerentes, nos termos do art. 25, caput, da 

lei 7.492/1986. o § 2º do art. 25 da mesma 

lei equipara aos administradores, para fins 

de responsabilização penal, o interventor, o 

liquidante e o síndico. trata-se, portanto, de 

crime próprio, nada impedindo que haja o 

concurso entre as pessoas mencionadas no 

referido dispositivo e terceiros, por força do 

art. 29 do Código Penal.

o sujeito passivo será, primariamente, o 

estado, enquanto “guardião e responsável 

pela estabilidade, confiabilidade e idonei-

dade do sistema financeiro nacional”, e, 

secundariamente, a coletividade, mais espe-

cificamente, “a própria instituição financeira 

e os investidores e correntistas quando, even-

tualmente, forem lesados”. (BIteNCoURt; 

BReDA, 2010, p. 37)

3.3 tipo objetivo

De acordo com lima e lima (lIMA; lIMA, 

2003, p. 21), a conduta tipificada no art. 4º, 

caput, da lei 7.492/1986 é a gestão fraudu-

lenta. trata-se de tipo penal aberto, no qual 

o legislador não delimita a conduta incri-

minada, ficando a cargo do juiz a tarefa de 

integração da norma penal.

o núcleo do tipo penal é o verbo gerir, que 

significa dirigir, administrar, gerenciar. Para 

Bitencourt e Breda, gerir significa exercer 

“atos de gestão” e “pressupõe uma determi-

nada duração desse exercício, sua realização 

por um certo tempo, impossível de circuns-

crever-se em atos isolados, como querem 

algumas decisões judiciais de primeiro grau” 

(BIteNCoURt; BReDA, 2010, p. 40). Porém, 

afirmam não se tratar de um crime habitual 

próprio, tal como classicamente se conhece, 

e sim de crime habitual impróprio (sobre 
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essa questão retornaremos mais à frente, ao 

tratarmos da consumação e tentativa).

A expressão “fraudulentamente” é elemento 

normativo do tipo penal que significa agir de 

forma enganosa, falsa, de modo ludibriante 

na gestão da instituição financeira.

3.4 tipo subjetivo

o elemento subjetivo é o dolo que deve 

permear a conduta do agente em relação 

a todos os elementos que constituem o 

tipo penal. Dessa forma, o agente deve ter 

a vontade livre e consciente de atuar de 

forma fraudulenta na gestão da instituição 

financeira.

Para Bitencourt e Breda (BIteNCoURt; 

BReDA, 2010, p. 45-46), não se exige o 

elemento subjetivo especial do tipo penal 

para a configuração do crime de gestão frau-

dulenta, bastando o simples dolo.

essa posição, contudo, não é pacífica na 

doutrina, havendo quem defenda, a exemplo 

de lima e lima, a necessidade de caracteri-

zação do elemento subjetivo do tipo penal 

consistente no fim especial de agir de forma 

fraudulenta na gestão da instituição financeira 

(lIMA; lIMA, 2003, p. 31).

A lei não prevê a modalidade culposa, não se 

admitindo, portanto, a configuração da culpa 

para o crime de gestão fraudulenta.

3.5 consumação e tentativa

Por ser delito formal, o tipo penal em exame 

não exige a ocorrência do resultado mate-

rial para a consumação do crime, bastando 

a prática da conduta prevista na norma. A 

existência de prejuízo aos bens jurídicos 

tutelados representa mero exaurimento do 

delito. em divergência, Silva entende ser 

crime de mera conduta, “pois o tipo penal 

não prevê resultado naturalístico algum para 

a sua consumação”. (SIlvA, 2006, p. 99)

trata-se, ainda, de crime próprio, de forma 

livre, instantâneo (embora possa produzir 

efeitos permanentes) e de perigo, que, para 

Silva, é abstrato (SIlvA, 2006, p. 93).

A consumação do crime de gestão fraudulenta 

dependerá da corrente adotada. Com efeito, 

segundo Araújo e Cunha (ARAÚJo; CUNHA, 

2013, p. 357-358), existem três posiciona-

mentos a esse respeito. 

o primeiro (que já foi adotado pelo StJ), 

no sentido de que esse delito não é crime 

habitual. Assim, a prática de um único ato 

fraudulento já seria apta a sua consumação 

(ARAÚJo; CUNHA, 2013, p. 357).

o segundo, defendido por alguns autores, que 

afirma ser o delito em tela um crime habitual. 

Nesse sentido, temos lima e lima, além de 

outros autores mencionados por Bitencourt 

e Breda, como “Ali Mazloum, luiz Flávio 
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Gomes e Rodrigues da Silva” (BIteNCoURt; 

BReDA, 2010, p. 42).

e a terceira, adotada, entre outros, por Biten-

court e Breda (BIteNCoURt; BReDA, 2010, 

p. 42), StJ e StF, defendendo se tratar de 

crime habitual impróprio. 

Crime habitual é aquele que exige a prática 

reiterada de atos, os quais, se praticados 

isoladamente, constituiriam fato atípico. esses 

crimes, segundo a doutrina majoritária a 

exemplo de Bitencourt (BIteNCoURt, 2008) 

e Silva (SIlvA, 2006), não admitem tentativa, 

pois a reiteração dos atos é necessária para a 

sua consumação. em outras palavras, ou se 

pratica uma série de atos e o crime está consu-

mado, ou se pratica apenas um e o crime não 

se consuma. Contudo, é muito difícil delimitar 

a quantidade de atos que seriam necessários 

para o delito se consumar.

entende-se, por crime habitual impróprio, 

segundo a jurisprudência dos tribunais Supe-

riores, aquele no qual a prática de uma única 

conduta é apta a consumar o delito; porém, a 

reiteração delas não importa em pluralidade 

de crimes. Com isso, afasta-se a possibilidade 

de alegação de atipicidade em virtude da falta 

de comprovação da habitualidade. 

Seguindo essa linha de entendimento, o crime 

de gestão fraudulenta de instituição financeira 

admitirá tentativa. e isso ocorrerá quando as 

fraudes empregadas habitualmente não atin-

girem o intento enganoso do sujeito ativo. 

Nesse sentido é o entendimento de Bitencourt 

e Breda (BIteNCoURt; BReDA, 2010).

Com base nesse entendimento, o Superior 

tribunal de Justiça (StJ), em 2005, no HC 

39.908/PR, decidiu que o delito de gestão 

fraudulenta classifica-se como crime habitual 

impróprio ou acidentalmente habitual. Com 

isso, o tribunal afastou a alegação de atipi-

cidade da conduta e denegou o pedido de 

trancamento de ação penal instaurada contra 

dirigentes de instituição financeira. Verbis,

PRoCeSSUAl PeNAl. HABeAS 

CoRPUS. tRANCAMeNto De 

Ação PeNAl. GeStão FRAUDU-

leNtA. PReSeNçA De SUFICIeNteS 

INDíCIoS De MAteRIAlIDADe e 

PARtICIPAção Do PACIeNte NoS 

FAtoS NARRADoS NA PeçA ACU-

SAtÓRIA. exIStÊNCIA De JUStA 

CAUSA. INéPCIA DA DeNÚNCIA 

Não CoNFIGURADA. oRDeM De-

NeGADA.

[...]

2. A conduta típica está caracterizada 

no fato de o autor do crime, que é 

quem detém a função de comando, 

controle ou de direção de instituição 

financeira, ter, supostamente, pro-

cedido a uma série de empréstimos 

irregulares, de forma reiterada e ha-
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bitual, contando com a participação 

de diversas pessoas, dentre elas o 

paciente, para prestarem falsas ga-

rantias, ocasionando prejuízo à insti-

tuição financeira. Assim, a provável 

participação do paciente pode ca-

racterizar conduta acessória, que se 

agrega à ação principal do autor, sen-

do perfeitamente admissível sua pre-

sença no pólo passivo da ação penal 

como co-réu.

3. o crime de gestão fraudulenta, 

consoante a doutrina, pode ser visto 

como crime habitual impróprio, em 

que uma só ação tem relevância para 

configurar o tipo, ainda que a sua rei-

teração não configure pluralidade de 

crimes.

[...]

6. ordem denegada. 

(StJ, HC 39.908/PR, Rel. Ministro Ar-

naldo esteves lima, quinta turma, DJ 

03/04/2006, Rt vol. 851, p. 488.)1

De acordo com o Ministro Relator, o crime de 

gestão fraudulenta constitui “crime habitual 

impróprio, ou acidentalmente habitual, em 

que uma única conduta tem relevância para 

configurar o tipo, inobstante sua reiteração 

não configure pluralidade de crimes”.2

Com base nesse entendimento, o StJ rejeitou 

a alegação de falta de justa causa para a 

ação penal por ausência de lastro proba-

tório mínimo que indique a habitualidade 

da conduta, com a consequente rejeição da 

tese de atipicidade, e denegou a ordem para 

permitir que os réus sejam processados pelo 

juízo competente. 

Inconformados com a decisão, os mesmos 

réus impetraram novo habeas corpus no 

Supremo tribunal Federal – StF (HC 89.364/

PR), sendo a ordem também denegada pelos 

mesmos fundamentos. Verbis, 

HABeAS CoRPUS. PRoCeSSo 

PeNAl. DeNÚNCIA. INéPCIA. 

INoCoRRÊNCIA. GeStão FRAU-

DUleNtA. CRIMe PRÓPRIo. CIR-

CUNStÂNCIA eleMeNtAR Do 

CRIMe. CoMUNICAção. PARtíCI-

Pe. PoSSIBIlIDADe. PReCeDeNteS. 

exeCUção De UM ÚNICo Ato, 

AtíPICo. IRRelevÂNCIA. oRDeM 

DeNeGADA.

[...]

3. o fato de a conduta do pacien-

te ser, em tese, atípica – avaliação 

de empréstimo – é irrelevante para 

efeitos de participação no crime. é 

1SUPeRIoR tRIBUNAl De JUStIçA. Habeas Corpus nº. 39.908/PR. Rel. Ministro Arnaldo esteves lima. quinta turma. DJ 03/04/2006, Rt vol. 
851, p. 488. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCoN/jurisprudencia/doc.jsp?livre=crime+e+habitual+e+impr%F3prio&&b=ACoR&p=true
&t=&l=10&i=8>. Acessado em 14.09.2012.

2 SUPeRIoR tRIBUNAl De JUStIçA. Habeas Corpus nº. 39.908/PR. Rel. Ministro Arnaldo esteves lima. quinta turma. DJ 03/04/2006, Rt vol. 
851, p. 488. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCoN/jurisprudencia/doc.jsp?livre=crime+e+habitual+e+impr%F3prio&&b=ACoR&p=true
&t=&l=10&i=8>. Acessado em 14.09.2012.
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possível que um único ato tenha re-

levância para consubstanciar o crime 

de gestão fraudulenta de instituição 

financeira, embora sua reiteração 

não configure pluralidade de delitos. 

Crime acidentalmente habitual.

4. ordem denegada. 

(StF, HC 89.362/PR, Rel. Ministro Jo-

aquim Barbosa, Segunda turma, DJe 

17.04.2008, publicado 18.04.2008)3

Depois disso, o StJ, em outras oportunidades, 

proferiu decisão semelhante em outros casos, 

tais como no HC 110.767/RS4, o HC 132.510/

SP5, o Resp 899.630/PR6 e o Resp 975.243/

SP7.

Com base nesse fundamento e em outros 

trazidos no mencionado acórdão, StJ e 

StF afastaram a alegação de atipicidade da 

conduta enquadrada como crime de gestão 

fraudulenta quando houver a prática de um 

único ato que caracterize fraude na gestão de 

instituição financeira, sendo desnecessária a 

configuração da reiteração de atos para a sua 

consumação.

3.6 ação penal e pena

Por fim, cumpre assinalar que o crime de 

gestão fraudulenta é de ação penal pública 

incondicionada, de competência da justiça 

federal, por se tratar de crime contra o Sistema 

Financeiro Nacional, e com pena de reclusão 

de 3 (três) a 12 (doze) anos e multa.

4 conclusÃo

o tipo penal previsto no caput do art. 4º da lei 

7.492/1986 mostra a preocupação do legis-

lador em antecipar a intervenção do Direito 

Penal, criminalizando condutas consideradas 

perigosas (crime de perigo) para a saúde do 

Sistema Financeiro Nacional, a fim de evitar 

que o dano ocorra.

ocorre, porém, que o Poder legislativo 

não está sozinho nessa tarefa. Atentos às 

consequências catastróficas que podem 

3SUPReMo tRIBUNAl FeDeRAl. Habeas Corpus nº. 89.362/PR. Rel. Ministro Joaquim Barbosa. Segunda turma. DJe 17.04.2008, publicado 
18.04.2008. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%22crime+habitual+impr%F3prio%2
2%29&base=baseAcordaos>. Acessado em 14.09.2012.

4 SUPeRIoR tRIBUNAl De JUStIçA. Habeas Corpus nº. HC 110.767/RS. Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. quinta turma. DJ 23.03.2010, 
Data da Publicação DJe 03.05.2010. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCoN/jurisprudencia/doc.jsp?livre=crime+e+habitual+e+impr%F3p
rio&&b=ACoR&p=true&t=&l=10&i=5>. Acessado em 14.09.2012.

5 SUPeRIoR tRIBUNAl De JUStIçA. Habeas Corpus nº. HC 132.510/SP. Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. quinta turma. DJ 03.02.2011, 
Data da Publicação DJe 03.05.2011. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCoN/jurisprudencia/doc.jsp?livre=crime+e+habitual+e+impr%F3p
rio&&b=ACoR&p=true&t=&l=10&i=4>. Acessado em 14.09.2012.

6SUPeRIoR tRIBUNAl De JUStIçA. Recurso especial nº. HC 899.630/PR. Rel. Ministro laurita vaz. quinta turma. DJ 10.08.2010, Data da 
Publicação DJe 13.09.2010. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCoN/jurisprudencia/doc.jsp?livre=crime+e+habitual+e+impr%F3prio&&b
=ACoR&p=true&t=&l=10&i=4>. Acessado em 14.09.2012.

7SUPeRIoR tRIBUNAl De JUStIçA. Recurso especial nº. HC 975.243/SP. Rel. Ministro Jorge Mussi. quinta turma. DJ 19.10.2010, Data da 
Publicação DJe 08.11.2010. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCoN/jurisprudencia/doc.jsp?livre=crime+e+habitual+e+impr%F3prio&&b
=ACoR&p=true&t=&l=10&i=3>. Acessado em 14.09.2012.
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ser ocasionadas pela prática das condutas 

descritas na lei 7.492/1986, os tribunais 

Superiores e a própria doutrina têm refor-

mulado seu entendimento a fim de melhor 

tutelar os bens jurídicos que referida lei visa 

a proteger. 

Assim, doutrina e jurisprudência criaram 

uma nova variante para o crime habitual: os 

crimes habituais impróprios ou acidental-

mente habituais.

Isso permitiu a punição de gestores denun-

ciados pelo crime previsto no art. 4º, caput, 

da lei 7.492/1986, pela prática de um único 

ato fraudulento na gestão da instituição finan-

ceira, afastando-se, com isso, a tese defensiva 

de atipicidade da conduta. 

Percebe-se, dessa forma, uma posição cada 

vez mais ativa do Poder Judiciário Nacional no 

combate à criminalidade do “colarinho branco”, 

especialmente em se tratando de condutas que 

podem repercutir negativamente na sociedade, 

contribuindo para implementar o comando de 

tutela prevista na CRFB/1988 na proteção de 

um importante bem jurídico supraindividual: a 

higidez do Sistema Financeiro Nacional.
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ReSUMo

este trabalho visa fazer uma evolução do Direito de uma forma didática, utilizando-se 

da divisão clássica dos Direitos Humanos em gerações e explanar especificamente 

acerca da quinta geração.

PAlAvRAS-CHAve: Direito Constitucional. Direitos Humanos. Direito à Paz.

veridiane Santos Muzzi*

a Quinta GeraçÃo dos direitos Humanos

*Servidora da Justiça Federal – Seção Judiciária de Minas Gerais, lotada no NUCoD/MG – Núcleo de Apoio à Coordenação dos Juizados espe-
ciais Federais do estado de Minas Gerais.



78 JUStIçA eM RevIStA 

introduçÃo

A teoria das gerações tem como paradigma 

a evolução histórica dos direitos humanos 

na ordem jurídica supraestatal e nas Consti-

tuições dos estados contemporâneos. Preco-

niza que o processo de criação de direitos 

humanos é contínuo e inesgotável.

os defensores dessa teoria vinculam cada 

etapa civilizatória a valores relevantes para 

a vida social. 

Apesar de Norberto Bobbio (1992) defender a 

impossibilidade de identificação de um funda-

mento absoluto1, a fundamentação axiológica 

mais coerente é a de que os direitos funda-

mentais emanam da dignidade humana2, ou 

seja, das exigências consideradas imprescin-

díveis e inescusáveis a uma vida digna. 

o princípio da dignidade protege o homem de 

toda forma de escravidão, opressão ou degra-

dação de sua integridade física, psíquica ou 

moral e implica o dever estatal de satisfação 

das necessidades básicas de cada membro da 

coletividade, tanto no plano individual como 

no coletivo.

Com o objetivo de promover a crescente adap-

tação social, o Direito valorou a dignidade 

como princípio constitucional supremo, do 

qual emanam subprincípios norteadores de 

direitos fundamentais.

o princípio da dignidade humana possui 

quatro dimensões axiológicas básicas: da 

liberdade brotam os direitos individuais e os 

direitos políticos; da igualdade, os direitos 

sociais, econômicos e culturais; da solidarie-

dade, os direitos difusos e coletivos. A demo-

cracia surge com a ambiência institucional 

ideal para o florescimento de todos eles. 

Sob a inspiração da dignidade humana, os 

direitos fundamentais também integram uma 

ordem de valores que orienta e justifica o 

estado Democrático de Direito.

Necessário se faz destacar que a divisão 

abaixo detalhada das gerações dos direitos 

humanos é um método meramente acadê-

mico, uma vez que os direitos humanos são 

indivisíveis, retratando apenas a valorização 

de determinados direitos em momentos histó-

ricos distintos.

as Gerações dos direitos 

De acordo com George Sarmento (2012), 

podemos esquematizar as gerações de direitos 

da seguinte forma:  

1BoBBIo, Noberto. A era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 16.

2FeRNÁNDeS, eusebio. “el problema Del fundamento de los derechos humanos”, in Anuário de Derechos Humanos, n. 01. Madri: Instituto de 
Derechos Humanos, Universidad Complutense, 1982, p. 98.
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a) 1ª Geração – liberdades públicas e direitos 

políticos; 

A 1ª geração dos direitos tem na liberdade o 

elemento axiológico preponderante. A Decla-

ração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

proclamada em 1789, é o seu marco histórico. 

Nessa categoria, encontram-se as liberdades 

públicas e os direitos políticos. 

As liberdades públicas, também denominadas 

direitos civis ou direitos individuais, são prer-

rogativas que protegem a integridade física, 

psíquica e moral das ingerências ilegítimas, 

do abuso de poder ou qualquer outra forma 

de arbitrariedade estatal. Atuam na dimensão 

individual e protegem a autonomia da pessoa 

humana. São faculdades de agir que implicam 

o dever de abstenção, sobretudo do estado. 

Já os direitos políticos asseguram a participação 

popular na administração do estado. o núcleo 

dos direitos políticos é composto pelo direito de 

votar, pelo direito de ser votado, pelo direito de 

ocupar cargos, empregos ou funções públicas e 

pelo direito de neles permanecer. Consiste ainda 

no controle dos atos administrativos através de 

propositura de ação popular e do direito de 

filiação a partidos políticos. os direitos políticos 

restringem-se ao exercício da cidadania.

b) 2ª geração – direitos sociais, econômicos e 

culturais; 

os direitos de 2ª geração emanam da concepção 

teórica de estado do Bem-estar Social, que 

começou a ganhar corpo após o término da 1ª 

Guerra Mundial. Caracterizam-se por serem 

poderes que conferem aos seus titulares o 

poder de exigir do estado prestações positivas 

relativas ao bem-estar do indivíduo e da socie-

dade.  Nas Constituições contemporâneas, eles 

se subdividem nas seguintes categorias: direitos 

sociais, direitos econômicos e direitos culturais 

(DeSC). 

São direitos fundamentais prestacionais, 

pois se dirigem ao estado, impondo-lhe um 

conjunto de obrigações que se materializam 

na produção de leis, execução de políticas 

públicas, programas sociais e ações afirmativas. 

Só se concretizam mediante a intervenção do 

estado para garantir a todos o acesso às pres-

tações civilizatórias básicas, aos bens da vida 

essenciais à sobrevivência e a serviços públicos 

de boa qualidade. 

A Constituição alemã de 1919, mais conhe-

cida como Constituição de Weimar, foi a que 

primeiro sistematizou os direitos de 2ª geração, 

criando um catálogo de direitos que exerceu 

forte influência sobre os países democráticos. 

Além disso, os direitos sociais, econômicos e 

culturais são justiciáveis, ou seja, podem ser 

exigidos em juízo através de ações individuais 

ou coletivas.

c) 3ª geração – direitos difusos, coletivos e 

individuais homogêneos;
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os direitos de 3ª geração, também conhe-

cidos como direitos de fraternidade ou direitos 

de solidariedade, passaram a ser adotados nos 

textos constitucionais a partir da década de 

60. eles têm como pressuposto a proteção de 

grupos sociais vulneráveis e também a preser-

vação do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. A defesa desses direitos depende 

sempre da atuação pro populo do Ministério 

Público ou de representantes da sociedade 

civil, sobretudo as organizações não gover-

namentais. também pode ser exercida pelo 

cidadão nas ações populares. 

os direitos difusos e coletivos são a principal 

manifestação do princípio da solidariedade. 

Sua concretização é responsabilidade do 

estado e da sociedade. Possuem dois pontos 

em comum: a transindividualidade e a indi-

visibilidade. São transindividuais porque só 

podem ser exigidos em ações coletivas e não 

individuais, pois o seu exercício está condicio-

nado à existência de um grupo determinado 

ou indeterminado de pessoas; são indivisíveis 

porque não podem ser fracionados entre os 

titulares. A satisfação de seus mandamentos 

beneficia indistintamente a todos. A violação 

é igualmente prejudicial à totalidade do agru-

pamento humano. 

os direitos de 3ª geração, também chamados 

de direito ao desenvolvimento, têm a função 

de tutelar os interesses públicos primários, que 

nada mais são que as legítimas expectativas 

da coletividade em relação a determinado 

bem da vida. esses interesses nem sempre 

coincidem com as pretensões da Adminis-

tração Pública. 

os direitos difusos caracterizam-se pela inde-

terminação de seus titulares. é impossível 

estabelecer-se o número exato dos benefici-

ários. Além da indeterminação, os sujeitos de 

direito unem-se por circunstâncias de fato. 

A tutela dos direitos de solidariedade é uma 

das dimensões mais importantes da cidadania 

contemporânea, na medida em que promove a 

melhoria da qualidade de vida da população, 

assegurando-lhe meio ambiente equilibrado, 

serviços públicos eficientes, respeito à diver-

sidade e proteção aos hipossuficientes. 

d) 4ª geração – direitos da bioética e direito da 

informática; 

A 4ª geração dos direitos se desenvolve em 

dois eixos: os direitos da bioética e os direitos 

da informática. 

os litígios decorrentes do avanço da biotec-

nologia e da engenharia genética deram 

origem a uma nova categoria de direitos: os 

direitos da bioética.

A experiência mostrou que o controle social 

baseado exclusivamente em princípios morais 

é ineficaz em virtude da falta de coerção 

estatal. Apenas as normas jurídicas são 
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capazes de movimentar o aparato repressivo do 

estado para cumprir essa tarefa. A necessidade 

de eleger um sistema de valores essenciais à 

sobrevivência da espécie humana justifica a 

inclusão dos postulados da bioética nos textos 

legais. 

No outro eixo dos direitos de 4ª geração está 

o direito da informática, produto da Sociedade 

da Informação e suas complexas formas de 

expressão comunicativa. As relações intersub-

jetivas nascem de atividades relacionadas à 

informática, telemática e telecomunicações, 

bem como da transmissão de dados através de 

meios eletrônicos e interativos. 

a Quinta GeraçÃo

Inicialmente inserido nos direitos de  

3ª geração, onde o direito ao desenvolvimento 

era a tônica maior, o direito à paz caiu no esque-

cimento e somente passou a ser lembrado diante 

do terror que passou a assolar a sociedade com 

guerras e bombas, principalmente após os aten-

tados terroristas de 11 de setembro nos eUA. 

 o direito à paz esteve em estado de natureza 

no contratualismo social de Rousseau e ficou 

implícito como um dogma na paz perpétua de 

Kant.

Somente no 9º Congresso Internacional Ibero-

Americano de Direito Constitucional/2006 

em Curitiba/PR, o jurista Paulo Bonavides 

alavancou a subida do direito à paz para a 

cabeça dos direitos humanos da 5ª geração, 

passando a ser considerado como bem jurí-

dico reconhecido e aplicado como direito 

positivo.

embasado num constitucionalismo normativo 

com características dinâmicas e evolutivas, 

Bonavides propõe um estado de Direito de 

cinco gerações de direitos fundamentais, no 

qual a dignidade jurídica da paz emerge de 

reconhecimento universal como qualitativo 

de convivência humana, elemento de conser-

vação da espécie e reino de segurança do 

Direito.

Para Bonavides, o direito à paz deve ser 

estabelecido como norma das normas, com o 

objetivo de garantir a conservação do gênero 

humano sobre a face do planeta, aliando a 

justiça com a democracia e o direito com 

a liberdade. A infração do direito à paz 

seria considerada crime contra a sociedade 

humana.

José Adércio Sampaio leite3 referenciou os 

direitos de 5ª geração da seguinte forma: 

“como o sistema de direitos anda a incor-

porar os anseios e necessidades huma-

nas que se apresentam com o tempo, há 

quem fale já de uma quinta geração dos 

3SAMPAIo, José Adércio leite. A constituição reinventada pela jurisdição constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p.302.
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direitos humanos com múltiplas interpre-

tações. tehrarian (1997 a e b) diz sobre 

“direitos ainda a serem desenvolvidos e 

articulados”, mas que tratam do cuidado, 

compaixão e amor por todas as formas de 

vida, reconhecendo-se que a segurança 

humana não pode ser plenamente reali-

zada se não começarmos a ver o indiví-

duo como parte do cosmos e carente de 

sentimentos de amor e cuidado, todas de-

finidas como prévias condições de “segu-

rança ontológica” para usar a expressão 

de laing (1969).”

conclusÃo

o ideal de Justiça consiste na perfeita sime-

tria entre a norma jurídica e o meio social. 

A norma jurídica será socialmente eficaz na 

medida em que a efetividade atingir níveis 

aceitáveis, o que significa dizer que os desti-

natários aderiram à conduta nela prescrita. 

Se a construção constitucional é a manifes-

tação da vontade popular, que se calca na 

Justiça, construção que culminou na edifi-

cação dos institutos jurídicos, e tais institutos 

não vêm a ser efetivados por quaisquer das 

razões igualmente declinadas, de se dizer que 

a paz estará ferida de morte.

Não basta que os direitos estejam previstos 

em tratados internacionais, nas Constituições 

ou nas leis ordinárias. é preciso que eles 

sejam respeitados na realidade social, o que 

só é possível se os estados se comprome-

terem a garanti-los e aplicá-los nas relações 

interpessoais. 

Como muito bem assevera Sarmento (2012):

“A efetividade dos direitos não é um pro-

blema essencialmente jurídico. é certo 

que a positivação nas Constituições e 

tratados internacionais foi um grande 

passo para a universalização de princí-

pios e compromissos de fortalecimento 

da dignidade humana, mas o principal 

desafio ainda é o de concretizá-los na 

realidade social, sobretudo com o forta-

lecimento da igualdade de oportunida-

des e a distribuição equitativa das pres-

tações civilizatórias, que levam à paz 

como fim maior. Para que isso ocorra 

é preciso a união de esforços das ins-

tituições democráticas e da sociedade 

civil no sentido exigi-los e incorporá-

los em sua atuação cotidiana. Afinal, a 

efetividade depende do incondicional 

exercício da cidadania e da democracia 

participativa.”
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Resumo:

Pretende-se, com o presente trabalho, sob a luz do princípio da dignidade da pessoa 

humana, definir as hipóteses em que os benefícios previdenciários recebidos por 

força de antecipação de tutela posteriormente revogada são repetíveis e estabelecer 

parâmetros objetivos para a sua devolução. A discussão ora proposta justifica-se, 

tendo em vista a divergência jurisprudencial sobre o tema. 
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1 introduçÃo

em todos os níveis do Poder Judiciário, não 

obstante os esforços despendidos, a resposta 

jurisdicional buscada pelas partes não é dada 

em tempo hábil. A “justiça morosa” é, infeliz-

mente, uma realidade em nosso país. Diante 

desse quadro, o que se tem percebido no dia 

a dia das varas, tribunais e até mesmo dos 

Juizados especiais é a supervalorização dos 

pedidos de tutela antecipada, que se apresenta 

como solução para obter a almejada celeridade 

no processo.

No âmbito previdenciário, o instituto da tutela 

antecipada é largamente utilizado e até mesmo 

necessário. Parte significativa dos requerentes 

são pessoas em situação de vulnerabilidade 

social e/ou que dependem de cuidados espe-

ciais de saúde, e não podem, por isso, esperar o 

fim do curso processual, sob risco de terem seus 

direitos violados irreversivelmente. Isso porque 

os valores pagos pela Previdência Social têm 

a finalidade de atenuar ou eliminar o estado 

de necessidade social e se revestem de cunho 

alimentar (HoRvAtH JÚNIoR, 2012, p.147). o 

caráter alimentar dos benefícios previdenciários 

está enunciado, inclusive, na Constituição da 

República (art. 100, §1º). 

Nesse passo, o presente artigo não se propõe a 

mitigar a importância de se conceder parcelas 

previdenciárias em sede de tutela antecipada 

ou defender a repetibilidade dos alimentos. 

Pretende-se refletir sobre o que constitui verba 

de “caráter alimentar” e sobre os efeitos da 

posterior revogação de tais decisões, com o 

intuito de traçar as hipóteses e definir parâme-

tros em que é cabível a devolução dos valores 

recebidos pelo segurado enquanto vigoraram 

os efeitos da antecipação da tutela. Não são 

raros os casos em que, na sentença definitiva ou 

em sede recursal, constata-se a inexistência do 

direito da parte ao benefício previdenciário.

2 a JurisPrudÊncia soBre o tema

A jurisprudência majoritária tem-se inclinado 

pela não devolução das verbas recebidas a título 

de benefício previdenciário por força de tutela 

antecipada posteriormente revogada. 

No âmbito dos Juizados especiais Federais, 

a questão se encontra, inclusive, pacificada, 

conforme enunciado da Súmula 51 da turma 

Nacional de Uniformização, que diz serem irre-

petíveis os valores recebidos em demanda previ-

denciária, dada a boa-fé e o caráter alimentar 

do benefício. 

No StJ há divergências e a maioria das deci-

sões opta pela não devolução dos benefícios 

previdenciários, também em razão da irrepeti-

bilidade das verbas de natureza alimentar e da 

boa-fé do segurado (Resp 674.181). verifica-se, 

todavia, que esse cenário tende a ser modificado 

a partir do julgamento do ReSP 1.384.418/SC, 

de relatoria do ministro Herman Benjamin, no 
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qual a Primeira Seção, por maioria, decidiu pela 

devolução dos valores recebidos pelo segurado. 

o entendimento da corte será consolidado 

no julgamento do AResp 176.900, afetado 

à Primeira Seção, sob o regime de recurso 

repetitivo.

No StF, recentemente, a Primeira turma, no 

julgamento do AI 829.661 AgR, de relatoria 

da ministra Rosa Weber, decidiu que o bene-

fício previdenciário recebido de boa-fé pelo 

segurado em virtude de decisão judicial não 

está sujeito a repetição de indébito, dado o 

seu caráter alimentar. Contudo, o julgamento 

também se deu por maioria, tendo o ministro 

Marco Aurélio de Mello apresentado voto diver-

gente, fundamentando que, no caso, tratava-se 

de benefício recebido por força de decisão 

precária e efêmera.

essas divergências denotam que o tema merece 

reflexão daqueles que lidam com a aplicação 

do Direito, que não devem olvidar os efeitos 

dessas decisões. Henrique Jorge da Cruz (2011), 

em artigo sobre o tema1, destacando os pare-

ceres apresentados pela Advocacia-Geral da 

União no Re 604.367/PR, informa que, no ano 

de 2008, o INSS pagou R$277.153.475,95, 

atinente a benefícios temporários por força de 

tutela antecipatória revogada e que, até outubro 

de 2009, esse gasto perfazia o montante de 

R$230.850.765,27.

3 irrePetiBilidade e PeriGo de irre-

versiBilidade dos eFeitos da tutela 

anteciPada

A entrega da tutela jurisdicional definitiva 

ocorre com a prolação da sentença. é nesse 

momento que o juiz, de forma fundamentada 

e com base nas provas produzidas, decide a 

lide nos limites em que foi posta. Há casos, 

no entanto, em que o juiz, em face de deter-

minadas circunstâncias, pode antecipar esse 

provimento no curso do processo e, por se 

tratar de decisão tomada em juízo de cognição 

sumária, a tutela antecipada possui natureza 

provisória. 

A precariedade da medida encontra-se estam-

pada no parágrafo 4º do art. 273 do CPC, ao 

dispor que ela poderá ser revogada ou modi-

ficada a qualquer tempo, em decisão funda-

mentada. Ademais, sobrevindo sentença, o juiz 

confirmará a decisão que antecipou os efeitos 

da tutela, caso acolha o pedido inicial, ou a 

revogará, se entender por rejeitar o pleito do 

autor. Nessa segunda hipótese, as partes devem 

retornar ao estado anterior. e foi em face desse 

caráter precário e da necessidade de retorno 

ao status quo ante, que o legislador ressalvou, 

no parágrafo 2º do citado dispositivo legal, a 

impossibilidade de concessão da antecipação 

da tutela quando houver perigo de irreversibi-

lidade do provimento antecipado. 

1Disponível e acessado em: [http://jus.com.br/artigos/20030/da-devolucao-das-verbas-previdenciarias-recebidas-a-titulo-de-tutela-antecipada-
posteriormente-revogada], 16/8/2013.
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Para aqueles que defendem indistintamente a 

irrepetibilidade, poder-se-ia resolver a questão 

aqui posta sustentando a impossibilidade de 

se conceder tutela antecipada para determinar 

a implantação de benefícios previdenciários, 

porque a vedação quanto à restituição dessa 

verba, em razão do caráter alimentar, consti-

tuiria obstáculo intransponível ao retorno das 

partes ao estado anterior, em caso de revogação 

da medida. Contudo, já é pacífico que a irre-

versibilidade dos efeitos da tutela antecipada, 

por si só, não é suficiente para impedir a sua 

concessão, sob pena de se esvaziar o propósito 

da medida.

Sobre o tema, Carneiro (2010, p. 97) cita as 

lições de Flávio yarshell:

Flávio yarshell lembra que a irreversibi-

lidade é fator que tanto pode atuar para 

a concessão, como para a denegação da 

antecipação dos efeitos da tutela. Cumpre, 

pois, apelar ao princípio da proporciona-

lidade: “em casos de conflito de valores, 

portanto, será preciso confrontar os be-

nefícios e malefícios da concessão e da 

denegação, recorrendo ao denominado 

princípio da proporcionalidade; o que, 

se não resolve inteira e satisfatoriamente 

essa complexa questão, representa, pelo 

menos, a busca de um critério atento à 

preservação da efetividade dos provimen-

tos jurisdicionais” (Aspectos Polêmicos da 

Antecipação da tutela, Rt, 1997, p. 178).

lopes (2003, p. 83) ressalta que se admite a 

flexibilização do art. 273, §2º, do CPC, para 

atender a situações excepcionais. Afirma que 

o fundamento para tanto é o princípio da 

proporcionalidade, com base no qual o juiz 

deve contrapor os interesses em conflito e dar 

prevalência àquele que, segundo a ordem jurí-

dica, ostentar maior relevo e expressão. 

Relativamente aos benefícios previdenciá-

rios, a Ministra laurita vaz, no julgamento 

do AgRg no Ag 519.346/PR deixou assentado 

que “nas ações de natureza previdenciária, 

em casos especialíssimos, a irreversibilidade 

da antecipação da tutela não constitui óbice 

intransponível à sua concessão”. Desse modo, 

no tocante aos benefícios previdenciários, uma 

vez presentes os requisitos autorizadores, é sim 

cabível a concessão em sede de antecipação de 

tutela ainda que haja o perigo de irreversibili-

dade da medida.

4  B o a - F É  d o  s e G u r a d o  e 

resPonsaBilidade oBJetiva do 

BeneFiciÁrio da tutela anteciPada 

revoGada

Um dos fundamentos invocados nas deci-

sões favoráveis à irrepetibilidade dos bene-

fícios previdenciários pagos por força de 

antecipação de tutela posteriormente revo-

gada é a boa-fé do segurado. Contudo, a 

responsabilidade pelo retorno das partes ao 

estado anterior, nessa hipótese, é objetiva. 
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Desnecessário perquirir a respeito da boa ou 

má-fé do segurado.

o art. 273, §3º, do CPC, dispõe que na 

efetivação da medida serão observadas as 

normas previstas nos arts. 588, 461, §§ 4o 

e 5o, e 461-A. o art. 588, que se referia à 

execução provisória, foi revogado pela lei 

n. 11.232/2005 e deve-se, por isso, observar 

o disposto no art. 475-o, incisos I e II, que 

atualmente tratam da matéria. De acordo com 

as referidas normas, os ônus decorrentes da 

reforma da decisão que antecipou os efeitos 

da tutela ou da sua posterior revogação 

correm por iniciativa, conta e responsabili-

dade do interessado, que se obriga a reparar 

os danos que a parte adversa sofreu, porque 

as partes devem ser restituídas ao estado ante-

rior. Assim, é corolário lógico da revogação 

da tutela antecipada a indenização pelos 

prejuízos sofridos, que serão liquidados nos 

mesmos autos, por arbitramento, conforme 

determina a parte final do inciso II do art. 

475-o do CPC.

A questão foi muito bem tratada no julga-

mento do Resp 1.191.262/DF, de relatoria do 

ministro luiz Felipe Salomão. em seu voto, 

o ministro relator citou o seguinte magistério 

de Galeno lacerda, que critica as sistemáticas 

adotadas no direito comparado:

o erro maior da teoria subjetiva 

consiste em não compreender que 

o princípio da culpa não serve para 

solucionar o problema do dano 

produzido pelo processo, quando 

movido dentro da esfera do lícito 

jurídico. Se o dano é produzido no 

exercício da atividade lícita (como 

no uso da ação cautelar, ou da 

execução provisória), não há que 

pensar em nexo de causalidade 

culposa, e sim em nexo de causa-

lidade objetiva, provinda do fato 

da sucumbência. (lACeRDA, Gale-

no. Comentários ao CPC. volume 

vIII. Forense: Rio de Janeiro, 1998,  

p. 313)

No referido julgamento, consignou-se que 

o juiz, revogada a tutela antecipada, deve 

decidir sobre o dever de indenizar e não 

há nisso nenhuma violação ao princípio da 

congruência. Não se está a proferir julga-

mento ultra ou extra petita. trata-se de um dos 

efeitos da sua decisão e independe, inclusive, 

de requerimento da parte prejudicada.

A ninguém é dado alegar desconhecimento da 

lei. A precariedade é ínsita à decisão que ante-

cipa a tutela e, por isso, a parte, ao requerê-la, 

assume os ônus decorrentes de sua eventual 

revogação. A boa-fé do segurado, conforme 

adiante se verá, poderá ter reflexos na forma 

de restituição, mas não é justificativa para a 

não devolução dos benefícios previdenciários 

indevidamente recebidos.
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5 verBa alimentar: conceituaçÃo e 

irrePetiBilidade soB a luZ do Prin-

cíPio da diGnidade da Pessoa Hu-

mana 

Muitos defendem a irrepetibilidade dos valores 

pagos por força de tutela antecipada ulterior-

mente cassada porque a devolução da verba 

de natureza alimentar aos cofres públicos 

configuraria flagrante violação ao princípio 

da dignidade da pessoa humana.  No entanto, 

é preciso que se façam alguns apontamentos 

não só sobre o que constitui verba de caráter 

alimentar, como também sobre referido 

princípio fundante de nossa República (art. 

1º, III, da CR/88), tendo em vista a extensão 

semântica abarcada pelo o que vem a ser 

“dignidade da pessoa humana”.

o princípio da dignidade da pessoa humana 

é erigido à condição de superprincípio, o 

que quer dizer que este deve funcionar como 

verdadeiro vetor hermenêutico dentro do 

ordenamento jurídico. Assim leciona Ingo 

Sarlet (2005, p.106), ao dizer que a função 

desse princípio é servir de referencial inar-

redável para o processo de criação jurispru-

dencial do Direito, no qual deve estar sempre 

presente o imperativo segundo o qual em 

favor da dignidade não deve haver dúvida. 

Diante disso, concluímos que todas as normas 

e atos do estado devem refletir e se adequar 

aos ditames de tal princípio. e quais são 

esses ditames? A jurisprudência e a doutrina 

brasileiras confirmam a dificuldade de se 

estabelecer critérios palpáveis para a sua 

definição e delimitação, haja vista a falta 

de uniformização e entendimento pacífico 

sobre o tema, diante da largueza desse 

preceito.  Não obstante tal imprecisão, para 

fins deste trabalho, adota-se os ensinamentos 

de Bernardo F. Gonçalves (2013, p. 303), o 

qual elucida dimensões, isto é, “parâmetros 

mínimos de aferição para a consecução 

normativa adequada da dignidade da pessoa 

humana”. Dentre tais dimensões, importa 

para o presente estudo a do Direito ao 

Mínimo existencial. De fácil entendimento, 

esse parâmetro visa a garantir que a cada 

pessoa sejam asseguradas condições básicas 

de vida com dignidade, em gozo de saúde, 

alimentação, moradia e outras necessidades 

primeiras que, via de regra, são as necessi-

dades supridas pelas chamadas verbas de 

caráter alimentar. 

yussef Said Cahali (2009, p.16), citando 

estevam de Almeida, diz que alimentos 

“são prestações feitas para que aquele que 

as recebe possa subsistir, isto é, manter sua 

existência, realizar o direito à vida, tanto 

física como intelectual e moral”. Assim, se 

verificada a garantia a essas necessidades 

primárias, o que sobejar do benefício previ-

denciário pode ser utilizado para ressarcir 

os cofres públicos, porque, embora em prin-

cípio se trate de verba de natureza alimentar, 
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o que superar o mínimo existencial perde 

esse caráter. 

Destaca-se que a jurisprudência reconhece 

que a parte dos salários, verba alimentar por 

excelência, que entra na esfera de disponibi-

lidade do empregado perde aquela natureza 

e pode ser objeto de penhora. Como ressaltou 

a ministra Nancy Andrighi, no julgamento do 

Resp 1.150.738/MG, “não se mostra razoável, 

em situações em que não haja comprometi-

mento da manutenção digna do executado, 

que o credor não possa obter a satisfação de 

seu crédito”. 

Considera-se afoito, portanto, afirmar que a 

simples caracterização do benefício previden-

ciário como verba alimentar o torna irrepe-

tível, na medida em que somente a parcela 

suficiente para o mínimo necessário à vida 

digna é que pode ser assim caracterizada. Se, 

no plano fático, ficar evidenciado que parte 

do benefício recebido supera o valor neces-

sário para garantia do mínimo existencial, 

tal montante poderá ser destinado à recom-

posição do erário, haja vista a perda da sua 

qualidade de alimentos. 

Nesse contexto, afirma-se que o entendimento 

ora defendido não importa violação ao prin-

cípio da dignidade da pessoa humana, uma 

vez que se reconhece que a devolução de 

valores ao erário deverá respeitar o mínimo 

existencial. 

Por outro lado, não se desconhece que há 

quem sustente até mesmo a repetibilidade das 

verbas de caráter alimentar. Como é o caso 

de Miguel Horvath Júnior (2012, p.677-678), 

que também cita Marinoni, Iara de toledo 

Fernandes, Celso Neves, Jorge Franklin Alves 

Felipe como adeptos desse entendimento. 

6  Parâmetros Para devoluçÃo

Como já dito, ao juiz, que revogar a ante-

cipação dos efeitos da tutela, cumpre esta-

belecer o dever de o beneficiário indenizar 

a parte adversa dos prejuízos advindos da 

execução da medida. Como facilitador, 

entende-se necessária a fixação de crité-

rios objetivos para pautar-se o julgador, na 

análise do caso concreto, a fim de aferir se a 

restituição da verba constituiria violação ao 

princípio da dignidade humana, fundamento 

maior para a irrepetibilidade.

Nos termos do art. 201, §2º, da Constituição 

da República, nenhum benefício que substitua 

o salário de contribuição ou o rendimento 

do trabalho do segurado terá valor mensal 

inferior ao salário mínimo. Ainda segundo 

a Constituição (art. 7º, Iv), o salário mínimo 

fixado em lei, nacionalmente unificado, deve 

ser capaz de atender às suas necessidades 

vitais básicas e às de sua família com moradia, 

alimentação, educação, saúde, lazer, vestu-

ário, higiene, transporte e previdência social. 

Afora as discussões a respeito da insuficiência 
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do valor pago atualmente a título de salário 

mínimo – especialmente porque, no presente 

artigo, pretende-se estabelecer critérios obje-

tivos –, certo é que sua finalidade é garantir 

o mínimo para uma vida digna. é o mínimo 

existencial. Do que se conclui que a primeira 

premissa a ser estabelecida é a de que aquele 

que percebe um salário mínimo de benefício 

não pode proceder à restituição, sob pena 

de violação ao princípio da dignidade da 

pessoa humana. Nada se pode tirar daquele 

que possui o mínimo. 

Assim, aquele que contribui sobre o salário 

mínimo; o segurado especial e aquele que 

recebeu indevidamente benefício assistencial 

ou previdenciário no valor mínimo não estão 

obrigados à sua restituição. Se, ao contrário, 

o segurado recebe benefício superior ao valor 

do salário mínimo ou efetua recolhimentos 

com base em salário de contribuição superior 

ao mínimo, está demonstrada, pelo menos 

em princípio, a capacidade financeira para 

proceder à restituição do que foi indevida-

mente recebido por força de tutela antecipada 

revogada, desde que observado o limite do 

salário mínimo vigente, sem prejuízo à sua 

dignidade. 

quanto à forma de restituição, para aqueles 

que permanecem recebendo benefício previ-

denciário, aplica-se a regra do art. 115, II, 

da lei n. 8.213/91, que autoriza o desconto 

dos valores recebidos além do devido. De 

acordo com o §1º do referido dispositivo, na 

hipótese do inciso II, o desconto será feito 

em parcelas, salvo má-fé. Ressalvados alguns 

casos, tratando-se de recebimentos por força 

de decisão judicial, ainda que provisória, 

constata-se a boa-fé do segurado. A devo-

lução dos valores recebidos, portanto, se dará 

de forma parcelada, mediante desconto no 

benefício previdenciário do segurado, que 

pode variar entre 10% e 30% da renda, a 

depender do valor recebido.

Ainda sustentando a necessidade de se esta-

belecer critérios objetivos, considerando o 

impacto financeiro na renda do segurado, 

entende-se razoável fixar o desconto de 

10% da renda para aqueles que auferem 

até 2 salários mínimos (de R$1.356,00, o 

beneficio passará a R$1.220,40); 20% para 

até 4 salários mínimos (de R$2.712,00 para 

R$ 2.169,60) e 30% acima desse valor. Justi-

fica-se a distinção proposta porque, quanto 

maior o valor do benefício, maior a diferença 

entre o necessário para a garantia do mínimo 

existencial e a parcela que entra na esfera de 

disponibilidade do segurado.

é oportuno dizer que são diminutas as hipó-

teses em que o INSS poderá proceder ao 

desconto do que foi pago a maior, como no 

caso de cumulação indevida de benefícios 

ou no de concessão de tutela antecipada em 

ações de revisão. A experiência demonstra 

que, via de regra, com a revogação da tutela 
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antecipada, os segurados deixam de receber 

o benefício e, nesses casos, a restituição 

determinada pelo juiz se dará por meio do 

cumprimento de sentença, conforme normas 

de regência.

vale salientar, por fim, que, como já exposto, 

o critério objetivo delimitador aqui defendido, 

de que um salário mínimo corresponde ao 

necessário para a mantença do mínimo exis-

tencial, é apriorístico. Portanto, com base 

nas provas constantes dos autos e sensível 

às peculiaridades do caso, o juiz poderá 

melhor aferir o que realmente constitui verba 

alimentar e, portanto, irrepetível. 

7  conclusÃo

Diante do que foi desenvolvido, chega-se às 

seguintes conclusões:

I. A restituição das partes ao estado anterior 

e a recomposição dos danos é corolário da 

revogação da antecipação dos efeitos da 

tutela, tendo em vista o caráter precário dessa 

medida, e independe de culpa ou má-fé do 

beneficiário. é por isso que a legislação veda 

a concessão da medida quando houver perigo 

de irreversibilidade do provimento anteci-

pado (art. 273, §2º, e art. 475-o, II, ambos 

do CPC). 

II. o interessado, ao requerer a antecipação 

dos efeitos da tutela, assume os riscos e 

ônus decorrentes de eventual revogação 

da medida e responde objetivamente pelos 

danos causados à parte adversária.

III. o juiz, ao revogar a tutela antecipada, 

deve decidir sobre o dever de indenizar 

e nisso não há violação ao princípio da 

congruência.

Iv. Somente haverá violação ao princípio da 

dignidade da pessoa humana se a restituição 

atingir valor destinado à garantia do mínimo 

existencial ao segurado. 

v. Perde o caráter alimentar a parcela do 

benefício previdenciário que não se destina 

à garantia do mínimo existencial.

vI. o salário mínimo, por assegurar, de 

acordo com a Constituição da República, 

o mínimo existencial, deve ser utilizado 

como o primeiro parâmetro para determinar 

o dever de restituir os valores recebidos por 

força de tutela antecipada posteriormente 

revogada. 

vII. o segurado que contribui sobre o valor 

do salário mínimo ou que recebeu, indevida-

mente, benefício no valor mínimo, não está 

obrigado a proceder à restituição.

vIII. o segurado que contribui sobre valor 

superior ao salário mínimo ou que recebeu 

benefício superior ao mínimo, em princípio, 
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ostenta capacidade para restituir o que recebeu indevidamente, desde que observado o limite 

do valor do salário mínimo, sem prejuízo do mínimo existencial.

Ix. Salvo a má-fé, a restituição se dará mediante desconto no benefício previdenciário que 

poderá ser de 10% da renda, para aqueles que auferem até 2 salários mínimos; 20%, para os 

que recebem até 4 salários mínimos e 30% para aqueles que recebem renda superior.

x. Se o segurado ou beneficiário não permanece recebendo o benefício, a restituição se dará 

por meio do cumprimento da sentença. 
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