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Apresentação

A presente publicação, formando o vigésimo primeiro volume da Co-
leção Jornada de Estudos Esmaf, reúne os artigos elaborados em torno da 
temática desenvolvida ao longo da II Jornada de Direito Constitucional da 
Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, realizada na cidade de 
Salvador/BA,	no	período	de	3	a	5	de	outubro	de	2012,	onde	foram	profe-
ridas	conferências	pelo	professor	doutor	Rodolfo	Viana	Pereira	–	“O	regi-
me jurídico-constitucional dos direitos políticos e o controle do processo 
eleitoral na era do Ficha Limpa”; pelo professor Juliano Taveira Bernardes 
–	“Derrotabilidade	das	normas	jurídicas”;	pelo	professor	doutor	Fernando	
Gonzaga	 Jayme	–	“Responsabilidade	dos	agentes	políticos	por	ato	de	 im-
probidade administrativa”; pelo professor doutor José Alfredo de Olivei-
ra	Baracho	Júnior	–	“Proteção	do	meio	ambiente	na	Constituição	Federal”;	
pelo	professor	doutor	Paulo	Gustavo	Gonet	Branco	–	“Ativismo	judicial	e	
políticas	públicas”;	pelo	professor	doutor	Daniel	Sarmento	–	“Igualdade	e	
diferença”;	pelo	professor	doutor	Márcio	Luís	de	Oliveira	–	“O	princípio	da	
autorreferencialidade da Constituição e a fundamentação jurídica para a 
modulação de efeitos no controle de constitucionalidade” e pelo professor 
doutor	Saulo	José	Casali	Bahia	–	“Judicialização	da	política”.

Para muito além de simples requisito para certificação de aproveita-
mento dos magistrados participantes, representa o reclamo à apresentação 
de tais trabalhos, ao final das jornadas de estudos a que se referem, um con-
vite à produção intelectual por parte dos magistrados, seus destinatários, 
com os olhos voltados à importância da doutrina que venham a realizar, 
inclusive como fonte de consulta e instrumento de auxílio na resolução de 
questões	que	se	apresentam	no	dia	a	dia	do	labor	institucional.

Àqueles que, atendendo a nosso convite, enviaram os artigos e permi-
tiram	sua	publicação,	nosso	muito	obrigado.

E	a	todos,	uma	boa	leitura.	

Desembargador Federal José Amilcar Machado





As agências reguladoras na ordem constitucional brasileira

Adriana Carneiro da Cunha Monteiro Nóbrega1

Introdução

A figura jurídica das agências reguladoras insere-se no quadro de re-
estruturação constitucional do Estado brasileiro, resultado de uma tendência 
à supressão do regime burocrático de exercício da atividade administrativa, 
em favor de uma conduta gerencial, em que se encontram privilegiadas a 
transparência, a eficiência e a celeridade dos atos administrativos, com sig-
nificativas mudanças em toda a política de atuação do Estado na economia 
e	na	sociedade.

Um modelo de administração gerencial pressupõe uma instituição 
com seus corpos diretivo e funcional comprometidos com a missão institucio-
nal, orientados para a efetividade dos resultados da atuação organizacional 
e para a valorização dos recursos públicos disponíveis, visando ao alcance 
de	resultados	específicos.

Inseridos	na	sistemática	constitucional	brasileira	desde	19952, os en-
tes reguladores ocupam papel de destaque no palco das discussões jurídicas 
atuais,	particularmente	quando	a	tônica	se	reveste	de	caráter	constitucional.

Agências reguladoras nacionais

Inserção dos entes reguladores na ordem econômica constitucional

Muito embora a Constituição Federal tenha consagrado a ideia de uma 
economia descentralizada, de mercado, conferiu autorização ao Estado para 
intervir no domínio econômico como agente normativo e regulador, com vis-

1	Juíza	federal	substituta.
2 A previsão constitucional de criação do primeiro órgão regulador para os serviços de telecomu-
nicações	deu-se	em	1995,	através	da	Emenda	Constitucional	8,	que	 reformulou	o	art.	21,	XI,	da	
CF/1988.	A	primeira	agência	reguladora	brasileira,	a	Agência	Nacional	de	Energia	Elétrica	–	Aneel,	
foi	instituída,	em	1996,	pela	Lei	9.427.
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tas a exercer as funções de fiscalização, incentivo e planejamento indicativo 
para o setor privado, uma vez observados os princípios constitucionais da 
ordem	econômica,	esculpidos	no	art.	170	da	Carta	Magna.

Destaque-se, entre tais preceitos, o da livre concorrência, apresentada 
como manifestação da liberdade de iniciativa, em favor da qual a Consti-
tuição estatui que “a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à 
dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento ar-
bitrário dos lucros”, na	forma	do	art.	173,	§	4°,	da	Lei	Maior.	Reconhece-se,	
destarte, o poder do Estado de intervir em casos em que o poder econômico 
esteja sendo utilizado de maneira abusiva ou antissocial, maculando a livre 
economia	de	mercado.

De fato, as transformações advindas da reforma administrativa do 
Estado exigiram a formulação de um novo modelo estatal, em bases geren-
ciais, no qual o Estado assume funções marcadamente regulamentadoras, 
mantendo como objetivo privilegiado a promoção da concorrência entre 
agentes privados, levada a efeito, primordialmente, sob a nova ótica, pelas 
agências	reguladoras.

Foi	somente	a	partir	de	1990,	com	a	abertura	da	economia	brasileira,	
que a regulação da concorrência e a proteção dos mercados passaram a assu-
mir maior importância jurídica e econômica, funcionando o Estado como fis-
calizador e orientador de atividades econômicas competitivas caracterizadas 
constitucionalmente	como	serviço	público	em	razão	de	política	legislativa.

O papel das agências reguladoras, nesta senda, é o de realizar o 
equilíbrio dos contratos de serviço, monitorando o processo de negociação 
contratual entre os prestadores do serviço e os usuários dele, agindo, neste 
contexto, como um terceiro imparcial que controla a relação de consumo 
do serviço público, com o nítido escopo de harmonizar os interesses opos-
tos, concretizando, desta maneira, a função estatal nos setores objeto de 
regulação.

Características das agências reguladoras no Brasil

A criação das agências reguladoras brasileiras, no contexto da ordem 
econômica constitucional, objetiva o atendimento da função de regulação 
social, voltada a assegurar ao administrado o pleno exercício de seus direi-
tos, sem que fique à mercê do poder econômico detido pelas prestadoras 
dos	serviços.
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As referidas agências foram criadas como autarquias sob regime es-
pecial, considerando-se este como o conjunto de privilégios específicos que 
a	lei	outorga	à	entidade	para	a	consecução	de	seus	fins.	No	caso	das	agências	
reguladoras até agora criadas no âmbito da Administração Federal, esses 
privilégios caracterizam-se basicamente pela independência administrativa, 
fundamentada na estabilidade de seus dirigentes (mandato fixo), autonomia 
financeira (renda própria e liberdade de sua aplicação) e poder normativo 
(regulamentação	das	matérias	de	sua	competência).

Diogo	de	Figueiredo	Moreira	Neto	(2001,	p.	161-162),	citando	o	
administrativista francês Guy Braibant, elenca a tríade de vantagens que 
permeia o instituto em foco — a vantagem política, a técnica e a fiscal, na 
seguinte medida:

A vantagem política reside na abertura da participação ao adminis-
trado, propiciando um clima de colaboração intenso e benéfico, au-
mentando, em consequência, a legitimidade das decisões da entidade 
intermédia.	A	vantagem	técnica	está	na	despolitização	de	inúmeras	de-
cisões que, em vez de serem tomadas por indivíduos das áreas política 
ou burocrática, descomprometidos pessoalmente com os resultados, 
no sentido do que não são por eles atingidos, passam a ser negociadas 
pelos grupos sociais mais diretamente interessados, evitando posturas 
políticas, ideológicas, teorias esdrúxulas, experiências desastrosas e 
as	indefectíveis	generalizações	fáceis.	A	vantagem	fiscal,	por	fim,	está	
no fato de que esses entes de cooperação podem vir a ser criados 
sem gerar novos ônus para o Estado, prescindindo de novos tributos 
para custeá-los, uma vez que os recursos necessários para mantê-los 
e desenvolver-lhes as atividades, podem vir a ser cobrados de todos 
os	diretamente	beneficiados.

Em função da natureza dos serviços regulados, tais entes possuem 
aspectos comuns e específicos, entre os quais merecem destaque:

 � os administradores possuem mandato, só podendo ser destituídos 
por condenação judicial transitada em julgado, improbidade administrativa 
ou descumprimento injustificado das políticas estabelecidas para o setor ou 
pelo contrato de gestão;

 � nomeação dos dirigentes pelo presidente da República, com prévia 
aprovação	dos	nomes	pelo	Senado	Federal,	nos	termos	do	art.	52,	III,	f, da 
Constituição da República;

 � edição de normas sobre matérias de sua competência;
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 � vedação ao ex-dirigente, até um ano depois de deixar o cargo, de 
representar qualquer interesse perante a agência, ou de prestar serviços a 
empresas sob sua regulamentação;

 � recursos próprios oriundos de taxa de fiscalização ou de autoriza-
ções específicas relativas às suas atividades; 

 � declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação ou ser-
vidão administrativa, das áreas necessárias aos concessionários, permissio-
nários	e	autorizados	de	energia	elétrica	(Aneel)	(MEIRELLES,	2001,	p.	336).

Hely	Lopes	Meirelles	(2001,	p.	336)	salienta	que:
[...]	a	autarquia,	sendo	um	prolongado	do	Poder	Público,	um	longa 
manus do Estado, executa serviços próprios do Estado, em condições 
idênticas às dos Estados, com os mesmos privilégios da Administração-
-matriz	e	passíveis	dos	mesmos	controles	dos	atos	constitucionais.	O	
que diversifica a autarquia do Estado são os métodos operacionais, 
que permitem maior flexibilidade de atuação, com possibilidade de 
decisões	rápidas	e	ações	imediatas.

Questões constitucionais

Poder regulador e poder regulamentar

Cumpre-nos destacar, visto que de fundamental importância ao pre-
sente estudo, a diferença entre a função reguladora do Poder Executivo e 
sua	função	regulamentar.	

Maria	Sylvia	Zanella	Di	Pietro	(2001,	p.	140-141),	com	bastante	pro-
priedade, preleciona:

“Regular” significa estabelecer regras, independentemente de quem as 
dite, seja o Legislativo ou o Executivo, ainda que por meio de órgãos da 
Administração	direta	ou	entidades	da	Administração	indireta.	Trata-se	
de vocábulo de sentido amplo, que abrange, inclusive, a regulamen-
tação,	que	tem	um	sentido	mais	estrito.	[...]	Regulamentar	significa	
também ditar regras jurídicas, porém, no direito brasileiro, como com-
petência	exclusiva	do	Poder	Executivo.	Perante	a	atual	Constituição,	
o	poder	regulamentar	é	exclusivo	do	Chefe	do	Poder	Executivo	(art.	
84,	IV),	não	sendo	incluído,	no	parágrafo	único	do	mesmo	dispositivo,	
entre as competências delegáveis.
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A partir dessas constatações, pode-se afirmar que a função reguladora 
do Poder Executivo subsume-se à estipulação de regras, por quaisquer de 
seus órgãos e pelos mais diversos meios, e não apenas à edição de regula-
mentos, por parte de seu chefe, podendo, ainda, ser exercida pelos órgãos da 
administração direta (através da edição de atos, resoluções, portarias, circu-
lares, deliberações e regimentos), bem como pelos órgãos da administração 
indireta, que também podem exercitar uma parcela da função de regulação 
confiada ao Poder Executivo (exemplos desta última categoria são, sem dúvi-
da,	as	agências	reguladoras,	definidas	como	autarquias	de	regime	especial).

De bom alvitre ressaltar que a administração, como integrante do 
Estado,	está,	portanto,	obrigada	ao	atendimento	do	disposto	no	art.	174	da	
Constituição, que dispõe, in verbis: “Como agente normativo e regulador da 
atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fis-
calização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor 
público e indicativo para o setor privado”.

Poder normativo, princípios da separação dos poderes e da legalidade

O poder normativo das agências reguladoras brasileiras tem sido 
largamente questionado, tanto doutrinária quanto jurisprudencialmente, 
ao contrário da tendência geral verificada em países como Estados Unidos 
e França, em que tal discussão, embora ocorrente, não alcança o patamar 
aqui	observado.

Abordagem deste jaez conduz-nos ao debate acerca da constitucionali-
dade das agências reguladoras, assunto que tem merecido amplas e aprofunda-
das considerações, em lados opostos: uma parte da doutrina entende ferirem 
as agências os princípios da legalidade e da separação dos poderes, enquanto 
um	posicionamento	vanguardista	permite	uma	mitigação	dessas	concepções.

Quanto ao princípio da separação dos poderes, impende ressaltar a 
relevância que a matéria apresenta, uma vez considerada a agência regula-
dora como ente aglomerador de funções típicas dos três poderes: Executivo, 
quando da fiscalização e controle do cumprimento das normas editadas; 
Legislativo, em face da formulação normativa; e Judiciário, no que concerne 
à aplicação de reprimendas em casos de descumprimento das regras por 
elas	impostas.

Na esfera internacional, há diferentes abordagens acerca da indepen-
dência	dos	entes	reguladores	na	França	e	nos	Estados	Unidos.	No	primeiro	
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país, tendo em vista a existência do contencioso administrativo, somente 
ao qual se submetem as questões administrativas, surge a discussão sobre 
qual a jurisdição a que devem se submeter as autoridades administrativas 
independentes, na consideração de que sua submissão ao Judiciário poderia 
caracterizar	uma	ofensa	ao	princípio	da	separação	de	poderes.

Em contrapartida, nos Estados Unidos, ainda que a questão da se-
paração de poderes seja relevante, os debates não se circunscrevem a este 
aspecto, pois não há qualquer dúvida de que as agências reguladoras sub-
metem-se	ao	controle	judicial.	Na	federação	americana,	a	questão	principal,	
cuja importância decorre do caráter pragmático que marca aquela socie-
dade, é a que diz respeito ao due process of law (devido processo legal), ou 
seja, às questões concernentes à equidade e à imparcialidade devida aos 
litigantes	e	da	oportunidade	de	um	recurso	judicial.	Saliente-se,	ademais,	
que, nos Estados Unidos, a Suprema Corte já afastou a incompatibilidade 
entre a concentração das funções das commissions com o preceito da sepa-
ração dos poderes, com a condição de que sejam tais funções exercidas em 
consonância com o devido processo legal, este, de fato, o princípio norteador 
do	procedimento	judicial	americano.

No Brasil, todavia, constituindo-se as agências reguladoras em autar-
quias, ainda que de “regime especial”, sua função reguladora, em um primeiro 
exame, deveria ser limitada à expedição de atos estabelecendo regras gerais 
e abstratas de conduta, sempre de alcance limitado ao âmbito de atuação 
do órgão expedidor, exceção podendo ser feita à ANP (Agência Nacional do 
Petróleo) e à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), cuja previsão 
constitucional poderia ser interpretada como autorizadora da expedição de 
normas	inovadoras	do	ordenamento	jurídico.

Nesse diapasão, já vaticinou, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, 
quando, no julgamento da Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade	1.668-DF,	ocorrido	em	8	de	outubro	de	1997	e	noticiado	no	
Informativo	do	STF	87	(6	a	10/10/1997),	deferiu	o	pedido	cautelar	para	
suspender a aplicabilidade da expressão “nos termos por ela regulados”, 
constante	do	art.	119	da	Lei	9.472/1997,	que	criou	a	Anatel	(“A	permissão	
será precedida de procedimento licitatório simplificado, instaurado pela 
Agência, nos termos por ela regulados”).

No mesmo julgamento, assim se decidiu:
[...]	o	Tribunal,	vencido	o	Min.	Moreira	Alves,	deferiu,	em	parte,	a	cau-
telar	quanto	aos	incisos	IV	e	X	do	art.	19,	para,	sem	redução	de	texto,	
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dar interpretação conforme a Constituição Federal, com o objetivo de 
fixar exegese segundo a qual a competência da Agência para expedir 
normas subordina-se aos preceitos legais e regulamentares que regem 
a outorga, prestação e fruição dos serviços de telecomunicações no 
regime	público	e	no	regime	privado.	Também	quanto	ao	inciso	II	do	
art.	22	(“Compete	ao	Conselho	Diretor:	II	–	aprovar	normas	próprias	
de	licitação	e	contratação”),	vencido	o	Min.	Moreira	Alves,	deferiu-se,	
em parte, para dar-lhe interpretação conforme a Constituição Federal, 
fixando a exegese segundo a qual a competência do Conselho Diretor 
fica submetida às normas gerais e específicas de licitação e contratação 
previstas	nas	respectivas	leis	de	regência.

Por outro lado, a mesma colenda Corte, quando do julgamento da Adin 
1.949-0,	em	que	o	Governo	do	Estado	do	Rio	Grande	do	Sul	questionava	a	
constitucionalidade	de	dispositivos	da	Lei	Estadual	10.931/19973, criadora 
da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio 
Grande do Sul (AGERGS), decidiu pelo reconhecimento do perfil indepen-
dentemente da agência, sinalizando tanto a possibilidade jurídica quanto as 
vantagens	políticas	dessa	independência.

As decisões transcritas ilustram a discrepância de opiniões que a 
matéria suscita, quadro este reiterado doutrinariamente, no qual a dicoto-
mia	persiste.

Enquanto abalizados doutrinadores posicionam-se no sentido da 
limitação do poder normativo das agências reguladoras, restringindo-o às 
matérias que dizem respeito única e exclusivamente aos respectivos contra-
tos de concessão4, outros se manifestam pelo reconhecimento amplo desse 
poder, merecendo destaque a Teoria dos Ordenamentos Setoriais, minu-
ciosamente explanada, na doutrina pátria, por Alexandre Santos de Aragão 
(2001,	p.	51-53),	que,	ao	tratar	da	delegificação	normativa	justificadora	da	
função regulatória das agências, assim dispõe:

Não há qualquer inconstitucionalidade na delegificação, que não con-
sistiria propriamente em uma transferência de poderes legislativos, 
mas apenas na adoção, pelo próprio legislador, de uma política legis-
lativa pela qual transfere a uma outra sede normativa a regulação de 
determinada	matéria.	[...].	Com	efeito,	devemos	observar	que	o	Poder	

3	Na	sua	redação	originária	e	na	redação	que	lhe	conferiu	o	art.	1°	da	Lei	Estadual	11.292/1998.
4	Notadamente	 os	 ensinamentos	 de	Maria	 Sylvia	 Zanella	 Di	 Pietro	 (2001,	 p.	 392)	 e	 Pedro	Dutra	
(2000,	p.	250).
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Legislativo, em face da complexidade, dinamismo e tecnização da so-
ciedade, tem distinguido os aspectos políticos dos de natureza pre-
ponderantemente técnica da regulação social, retendo os primeiros, 
mas, consciente das suas naturais limitações, transpassando a outros 
órgãos ou entidades, públicas ou privadas, a normatização de cunho 
marcadamente	técnico.

Ao amparo da doutrina amplexada, convém aduzir o caráter teleo-
lógico do princípio da independência entre os poderes, surgido como ins-
trumento de repressão ao abuso de autoridade, assertiva aliada, ainda, à 
consideração acerca da harmonia entre os poderes, corolário que permite 
o	exercício,	por	qualquer	dos	poderes,	de	funções	típicas	dos	demais.

Outro ponto bastante discutido em sede de aferição da constitucio-
nalidade das agências diz respeito ao princípio da legalidade, notadamente 
no	que	se	refere	aos	atos	normativos	por	elas	expedidos.

Para	Diogo	de	Figueiredo	Moreira	Neto	(1999,	p.	77-79),	o	poder	
regulador das agências deriva da denominada deslegalização, entendida 
como uma técnica de delegação pela qual o órgão competente para norma-
tizar determinada matéria delega a outras entidades normativas, de cunho 
marcadamente técnico, a possibilidade de regulá-la por seus próprios atos, 
em	manifestação	de	autonomia.	Diferencia	o	autor	as	escolhas	técnicas	das	
marcadamente político-administrativas, incidindo apenas sobre as primeiras 
a	delegação	legislativa.	Tal	posicionamento	contrasta,	no	entanto,	com	o	en-
contrado na doutrina clássica, que vê na noção de deslegalização uma ofensa 
à	reserva	da	lei	e	ao	princípio	da	indisponibilidade	do	poder	legiferante.

Conclusão

A nova visão da atuação do Estado no meio econômico, diminuindo 
sua participação direta na prestação de serviços, impõe, por outro lado, o 
fortalecimento de sua função reguladora e fiscalizadora, em um processo de 
reestruturação administrativa, que vise ao controle eficiente das empresas 
prestadoras	de	serviços	de	natureza	eminentemente	pública.

Uma das formas primordiais de manifestação das agências, e que 
justifica seu delineamento, encontra-se na busca do equilíbrio entre o poder 
concedente, o concessionário e o usuário, de forma a se privilegiar o interesse 
público	aí	incidente.	Para	o	desempenho	de	tal	mister,	são	tais	autarquias	de	
regime especial dotadas de autonomia funcional, administrativa e financei-



II Jornada de Direito Constitucional

19

ra, e, em prol do atendimento ao sistema de freios e contrapesos, sujeitas, 
de outra parte, ao controle de metas e desempenho, bem como à avaliação 
periódica dos resultados, pelo respectivo Ministério a que se encontram 
vinculadas	por	meio	do	contrato	de	gestão.

No decorrer da abordagem desenvolvida, procurou-se delimitar as 
calorosas discussões que se travam em torno das questões constitucionais 
relativas aos entes reguladores, especialmente no campo de seu poder nor-
mativo,	ponto	fulcral	das	maiores	controvérsias.	Isso	porque,	em	face	da	con-
centração de poderes a cargo das agências, questiona-se se tal constatação 
não configuraria uma violação ao princípio da separação dos poderes, bem 
como	ao	preceito	de	legalidade,	pressupostos	de	qualquer	democracia.	Esta,	
entretanto,	não	é	a	conclusão	que	nos	afigura	mais	plausível.

Com efeito, diante das profundas alterações sociais, políticas e eco-
nômicas da realidade mundial, não há que se cogitar da manutenção da 
concepção	clássica	do	princípio	da	separação	dos	poderes.	De	fato,	entende-
-se hoje que a divisão tripartite, concebida por Montesquieu, não pode mais 
imperar de maneira rígida, alheia às transformações históricas em todos os 
segmentos	sociais,	com	aprofundados	reflexos	na	seara	jurídica.

Pode-se inclusive aferir que a concentração de atribuições pelas agên-
cias reguladoras, favorecendo a amenização da acumulação de competências 
na Administração direta, aliada à regulação das atividades econômicas, antes 
de ferir o princípio da separação dos poderes, contribui para sua concretiza-
ção, não no campo meramente formal, mas no aspecto substancial de garantia 
eficaz da segurança jurídica e proteção da coletividade, que se constituem 
pressupostos	justificadores	do	próprio	princípio	em	menção.

Quanto ao aspecto de legalidade, questionamento sempre ínsito das 
controvérsias acerca da constitucionalidade dos entes regulatórios, reitere-se 
a impropriedade da apreciação restrita ao campo do processo legislativo em 
sentido estrito, ignorando-se as modernas teorias justificadoras do poder 
normativo	dos	entes	de	regulação,	de	modo	a	negar-lhe	credibilidade	jurídica.	
A esse respeito, convém lembrar, por oportuno, a Teoria dos Ordenamentos 
Setoriais, exposta, na doutrina pátria, pelo jurista Alexandre Santos de Ara-
gão	(2001,	p.	51-53),	que	dispõe	clara	distinção	entre	as	esferas	política	e	
técnica da tomada de decisões, caracterizando a delegificação, viabilizadora 
da constitucionalidade do poder normativo das agências, não como transfe-
rência de poderes legislativos, mas como simples adoção de uma política de 
delegação permitida, da sede normativa originária à sede delegatária, restrita 
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à competência para legislar acerca de determinada matéria, notadamente 
de	ordem	técnica.

Muitas, entretanto, são as dificuldades encontradas por tais agências 
no plano concreto da materialização das prerrogativas constitucionais de 
que foram incumbidas, em clara demonstração de que, apesar dos avanços, 
os mecanismos de controle, proteção e garantia de satisfação do usuário 
de	serviços	públicos	delegados	ainda	necessitam	de	largo	aprimoramento.

Referências

ARAGÃO,	Alexandre	Santos	de.	As	agências	reguladoras	independentes	e	a	
separação de poderes: uma contribuição da teoria dos ordenamentos seto-
riais.	Revista dos Tribunais,	v.	90,	n.	786,	p.	11-56,	abr.	2001.

DI	PIETRO,	Maria	Sylvia	Zanella.	Direito administrativo.	13.	ed.	São	Paulo:	
Atlas,	2001.

DUTRA,	Pedro.	O	poder	regulamentar	dos	órgãos	reguladores.	Revista de 
Direito Administrativo,	n.	221,	p.	239-256,	jul./set.	2000.

MEIRELLES,	Hely	Lopes.	Direito administrativo brasileiro.	26.	ed. São Paulo: 
Malheiros,	2001.

MOREIRA	NETO,	Diogo	de	Figueiredo.	Agência	Nacional	de	Vigilância	Sani-
tária:	natureza	jurídica,	competência	normativa,	limites	de	atuação. Revista 
de Direito Administrativo, n.	215,	p.	71-83,	jan./mar.	1999.

______.	Agências	reguladoras	(descentralização	e	deslegalização).	In:	______.	 
Mutações do direito administrativo.	2.	ed.	atual.	e	ampl.	Rio	de	Janeiro:	Re-
novar,	2001.	

Referências consultadas

ARAGÃO,	Alexandre	Santos	de.	O	poder	normativo	das	agências	regulado-
ras	independentes	e	o	Estado	democrático	de	direito.	Revista de Informação 
Legislativa, v.	37,	n.	148,	p.	275-299,	out./dez.	2000.



II Jornada de Direito Constitucional

21

DI	PIETRO,	Maria	Sylvia	Zanella.	Parcerias na administração pública.	3.	ed.	
São	Paulo:	Atlas,	1999.

FONSECA,	João	Bosco	Leopoldino	da.	Direito econômico.	3.	ed.	rev.	e	atual.	
Rio	de	Janeiro:	Forense,	2000.

FURTADO,	Celso.	O longo amanhecer: reflexões	sobre	a	formação	do	Brasil.	
Rio	de	Janeiro:	Paz	e	Terra,	1999.

GASPARINI,	Diógenes.	Direito administrativo. 5.	ed.	São	Paulo:	Saraiva,	2000.

GRAU,	Eros	Roberto.	A ordem econômica na Constituição de 1988.	4.	ed.	rev.	
e	atual.	São	Paulo:	Malheiros,	1998.

MEDAUAR,	 Odete.	 Direito administrativo moderno (de acordo com a EC 
19/98).	4.	ed.	rev.,	atual.	e	ampl.	São	Paulo:	Revista	dos	Tribunais,	2000.

MEIRELLES,	Hely	Lopes.	Curso de direito administrativo. 12.	ed. São Paulo: 
Malheiros,	2000.

MOREIRA	NETO,	Diogo	de	Figueiredo.	A	independência	das	agências	regu-
ladoras. Boletim de Direito Administrativo, v.	16,	n.	6,	p.	416-418,	jun.	2000.





O acesso à saúde e o Poder Judiciário

Alex Schramm de Rocha1

Nos últimos anos, o número de ações judiciais em que se busca tra-
tamento	de	saúde	tem	crescido.	Essa,	pela	menos,	é	a	sensação	que	se	tem	
no	dia	a	dia	forense.

Em grande parte dos casos, o Judiciário tem assumido um papel que 
não	lhe	cabe	originariamente.	Concebido	para	atuar	pontualmente,	dirimindo	
conflitos, passou a atuar de modo paralelo aos demais Poderes, interferindo 
na	solução	de	questões	crônicas	da	sociedade.

É comum se ouvir, nos corredores do fórum, a anedota de que “há 
juízes que pensam que são o próprio	Deus,	os	outros	têm	certeza”.	É	bem	
verdade que brincadeira semelhante é dita em relação a médicos e engenhei-
ros.	Por	trás	dessa	alegoria,	entretanto,	reside	a	crítica	a	um	comportamento	
usual dos juízes (bem assim dos médicos e engenheiros) na falsa percepção 
da realidade, que os fazem acreditar que são os responsáveis pela solução 
de	determinado	problema	que	lhes	chega.

O equívoco não se dá por má-fé ou desvio de personalidade, mas por 
força do	hábito.	O	sujeito	se	acostuma	a	decidir	os	conflitos	que	lhe	chegam	
e, assim, vai se convencendo de que sua atuação é	necessária	e	importante.	
Em dado momento, alguém lhe postula a solução de um conflito de outra 
natureza,	política.	Ele,	em	vez	de	declinar	da	competência,	reconhecendo	a	
inadequação de sua intervenção, toca o processo adiante e, no momento da 
sentença,	acaba	por	proferir	sua	decisão.

Essa	é	a	visão	isolada	do	juiz.	Na	prática,	todo	o	Poder	Judiciário	se	
encontra	viciado	por	esse	endeusamento.	Os	cidadãos,	frustrados	com	a	
atuação do Executivo e incentivados pela necessidade de honorários dos 
advogados, buscam no Judiciário a solução de seus problemas de forma in-
dividual,	como	se	os	conflitos	fossem	pontuais.

Assim, o Judiciário “defensor dos fracos e oprimidos” tem de ser 
gratuito	e	bondoso.	Se	a	parte	peticiona	mal,	“coitadinha”,	“não	tem	culpa	

1	Juiz	federal	substituto.
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do despreparo do advogado, vamos dar outra oportunidade e dizer o que 
ela	tem	de	fazer”.	Se	a	parte	não	sabe	sequer	se	tem	o	direito	que	postula,	
“não podemos cercear o acesso ao Judiciário, vamos chamá-la a trazer esse 
e aquele documento, depois, encaminhe-se para o setor de cálculo para ver 
se	tem	direito...”.

Como se pode facilmente constatar da prática nos cartórios, pelo me-
nos da Justiça Federal, o Judiciário tem assumido a função não só de julgar, 
mas	também	de	complementar	a	petição,	instruindo-a	com	o	necessário.	
Essa é uma prática que se fortaleceu com a instalação dos juizados federais, 
mas	tem	se	expandido	pelas	varas	comuns.

É sempre útil recordar o adágio popular de que “não existe almoço 
grátis”,	alguém	tem	de	pagar	a	conta.	O	serviço	judiciário	é,	por	natureza,	de	
elevado custo, porque envolve, necessariamente, o emprego de mão de obra 
qualificada, desde o servidor que recepciona o processo até o juiz, desem-
bargador,	ministro	do	STJ	ou	do	STF	que	profere	julgamento	final.

Carrear a solução dos conflitos de massa para o Judiciário pode ser 
uma	saída	fácil,	mas,	com	certeza,	não	é	a	melhor.	

Na maioria dos casos, trata-se de questões de cunho coletivo, cuja 
melhor forma de resolver seria pelo trato político, assentando os interesses 
diversos.	Essa,	contudo,	não	é	a	cultura	do	brasileiro.

Recorre-se	ao	Judiciário	e	este,	por	reflexo	condicionado,	decide.	
Essa atuação distorcida do Judiciário, em vez de fazer bem, acaba por tolher 
o desenvolvimento normal da sociedade, na medida em que impede seu 
amadurecimento	político.	Se	demandas	dessa	natureza	fossem	rejeitadas,	
a pressão social se elevaria; as partes, não tendo o Judiciário como válvula 
de	escape,	teriam	de	se	enfrentar	até	alcançarem	o	entendimento.

Veja-se que, na medida em que a Constituição positivou praticamente 
todos	os	direitos,	hoje,	qualquer	cidadão	pode	reivindicá-los	na	Justiça.	

Aqueles direitos postos na Lei Maior, entretanto, são meramente 
simbólicos	ou	programáticos.	Pior:	na	maioria	dos	casos,	a	enumeração	le-
gislativa	representa	a	simples	constatação	de	que	o	direito	não	é	respeitado.

O	caso	da	saúde	é	emblemático,	porque,	embora	se	afirme,	no	art.	196	
da Constituição, que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, o Estado brasileiro 
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não	dispõe	de	condições	econômicas	para	torná-los	efetivos.	Talvez	nenhum	
país	do	mundo	as	tenha,	a	ponto	de	assumi-las,	como	dever	seu.

Segundo dados da World Health Statistics 20122,	em	2009,	o	Brasil	
teve	o	gasto	público	em	saúde	de	apenas	US$401,00	ppp	(por	pessoa/ano),	
enquanto	a	Argentina	teve	US$921,00	ppp.	Curioso	é	constatar	que	um	país	
comunista	como	Cuba	ostente	a	marca	de	US$443,00	ppp	(semelhante	à 
do Brasil), enquanto os Estados Unidos da América, capitalista, tenha a de 
US$3.795,00	ppp.	Enfatizando-se	que	se	trata	de	investimento	público.	So-
mado	com	o	privado,	o	número	dos	Estados	Unidos	salta	para	US$7.960,00	
ppp,	enquanto	o	do	Brasil	vai	para	US$921,00	ppp.

Tem-se,	portanto,	a	velha	metáfora	do	“cobertor	curto”.	Nesse	caso,	
o cobertor é tão curto, que, em vez de saber qual parte ficará descoberta, a 
questão	é	definir	qual	será	protegida,	deixando	o	resto	ao	léu.

Ocorre, porém, que aqui, segundo a Carta da República, o acesso é 
universal e igualitário, significando, assim, que é para todos em igualdade de 
condições.	Em	outras	palavras,	“o	cobertor	é	para	o	corpo	todo”.	O	resultado	
é	um	cobertor	tão	fino,	que	acaba	por	desproteger	o	corpo	inteiro.

Na prática, o Ministério da Saúde tem direcionado recursos para al-
guns	programas.	Atualmente,	seu	portal	na	internet3	relaciona	26,	entre	os	
quais	Samu,	Saúde	da	Família	e	Farmácia	Popular.

O acesso à saúde, entretanto, não se resume à questão de ter direito 
ao	atendimento	médico	ou	ao	medicamento	adequado.	É	preciso	definir	
até que ponto a saúde pode ser protegida, pois alguns obstáculos não são 
meramente	econômicos,	mas	científicos.

Há enfermidades que ainda não possuem tratamento adequado; ou-
tras possuem, mas foi desenvolvido por empresas privadas, que cobram 
muito	caro	por	isso.	A	tal	ponto	que	nem	mesmo	uma	pessoa	de	classe	mé-
dia alta de país desenvolvido poderia arcar sem ter de se desfazer de parte 
considerável	de	seu	patrimônio.

Diante de tratamento de tão alto custo — e aqui nem se cogita da-
queles de resultados não assegurados, ditos experimentais —, seria razoável 
despender recursos públicos de tal monta para atender um ou outro cidadão?

2 Disponível em: <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44844/1/9789241564441_eng.pdf>.	
Acesso	em:	29	maio	2013.

3 Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/area/342/acoes-e-programas. 
html>.	Acesso	em:	29	maio	2013.
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A resposta parece fácil, no sentido de negar tal tratamento, pois, como 
os recursos são escassos, o gasto excessivo com poucos representaria a su-
pressão de procedimentos mais simples (e tão indispensáveis quanto) para 
muitos.

Parece	fácil,	mas	não	é.	A	questão	é	mais	de	gestão,	que	propriamente	
de	números	de	vidas	envolvidas.	Se	a	questão	for	tratada	como	um	sinistro	
de alto custo e a proteção da saúde vista como um seguro — e assim deve 
ser —, observa-se que tais tratamentos dispendiosos têm incidência baixa, 
assim	como	as	“perdas	totais”	nos	seguros	de	automóveis.

E, de certo modo, é esse o tratamento que vem sendo dado pelos 
governos,	destacando-se	parte	da	verba	de	saúde	para	tais	procedimentos.	

A dificuldade ainda tem sido (além dos poucos recursos direcionados 
à saúde, obviamente) identificar os casos que merecem tal atenção, pois, in-
felizmente, em meio aos pacientes que realmente necessitam de tratamento 
especial, sempre vai haver aqueles falsamente indicados por profissionais 
mal preparados (porque desconhecem procedimentos mais baratos) ou mal 
intencionados	(porque	auferem	vantagens	financeiras	com	as	prescrições).

Na prática diária, algumas exigências podem ser úteis para, pelo me-
nos, dificultar a fraude, tais como condicionar que o procedimento solicitado 
não seja realizado pelo mesmo profissional ou instituição que o prescreveu, 
salvo se se tratar de unidade de saúde sem fins lucrativos e de idoneidade 
notória.

O Conselho Nacional de Justiça promoveu a criação de comitês es-
taduais, compostos de representantes dos diversos agentes evolvidos no 
processo de judicialização da saúde, de modo a incentivar o intercâmbio de 
informações e estimular o aperfeiçoamento do atendimento ao cidadão, e 
assim	reduzir	a	atuação	do	Poder	Judiciário	nessa	seara.

O caminho deve ser este: redirecionar as demandas para o foro ade-
quado, que é o político, fazendo com que o cidadão, em vez de bater às portas 
do Judiciário, vá discutir com os administradores públicos a qualidade do 
atendimento médico possível diante dos recursos arrecadados, reavalian-
do, inclusive, o papel do Estado e em que áreas deve ele investir o dinheiro 
público.



Ativismo judicial, o direito à saúde e a sua aplicação  
ao caso concreto

Andréa Márcia Vieira de Almeida1 

1 Introdução

O direito à saúde é um direito fundamental previsto na Constitui-
ção	Federal	de	1988,	garantido	a	todos	por	meio	do	art.	196,	que	também	
estabelece como dever do Estado a redução do risco de doença e de outros 
agravos, mediante políticas sociais e econômicas, além da garantia do acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação.

Ocorre que esse direito não é devidamente regulamentado pelo Poder 
Legislativo como medida necessária para a sua concretização, tampouco é 
efetivado	de	forma	satisfatória	pelo	Poder	Executivo.	Por	tal	razão,	aqueles	
que são privados do exercício do seu direito buscam no Judiciário o preen-
chimento	de	tais	omissões.

A atuação do Poder Judiciário, por sua vez, apresenta caráter limi-
tado, diante da necessidade de observância das normas às quais os agentes 
administrativos estão submetidos e diante da necessidade de cumprimento 
das	decisões	judiciais	por	meio	da	autoridade	competente.	

Ainda assim, a efetivação indiscriminada de todos os direitos funda-
mentais para todas as pessoas, em qualquer situação, impossibilita a con-
cretização	do	direito	à	saúde	e	dos	demais	direitos	fundamentais.	

Por tal razão, o critério da ponderação de interesses ou adequabili-
dade normativa viabiliza a análise, no caso concreto, da atuação do Poder 
Judiciário.	Os	direitos	fundamentais	devem	ser	satisfeitos	de	acordo	com	a	
reserva do possível e conforme as possibilidades orçamentárias, econômicas 
e	financeiras	do	ente	federativo,	observando-se	os	limites	de	cada	estado.

1		Juíza	federal	substituta.
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2 Ativismo judicial e o direito à saúde

Muitas interpretações acerca do direito à saúde, em especial em 
relação	ao	art.	196	da	Constituição	Federal,	são	realizadas	pela	doutrina	
constitucional	brasileira.	Essas	interpretações,	no	geral,	buscam	definir	os	
limites do direito constitucional à saúde, sendo ou não um direito subjetivo 
público, e suas consequências no ordenamento jurídico vigente, além da 
possibilidade de imposição de prestações positivas do Estado, passíveis de 
garantia	pela	via	judicial.

A judicialização do direito à saúde, por sua vez, possui caráter mul-
tisetorial, já que é de tamanha importância para a sociedade, que envolve 
interesses não apenas dos juristas, dos operadores do direito, mas também 
dos gestores públicos, dos profissionais da área de saúde e da sociedade 
civil	como	um	todo.

A atuação do Poder Judiciário é fundamental para o exercício efetivo 
da	cidadania	e	para	a	realização	do	direito	à	saúde.	Entretanto,	as	decisões	
judiciais têm gerado conflitos para os elaboradores e executores das políticas 
públicas, que são compelidos a garantir prestações de direitos sociais das 
mais diversas, muitas vezes contrastantes com a política estabelecida pelos 
governos	para	a	área	da	saúde	e	além	das	possibilidades	orçamentárias.

É importante observar que há uma necessidade de se redimensionar 
a questão da judicialização do direito à saúde no Brasil, reconhecendo a 
importância de se considerar a existência de política estatal que abranja a 
prestação	de	saúde	pleiteada	pela	parte.	Ao	deferir	uma	prestação	de	saúde	
incluída entre as políticas sociais e econômicas formuladas pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), o Judiciário não estaria criando política pública, mas 
apenas determinando o seu cumprimento, reconhecendo, então, a evidência 
de	um	direito	subjetivo	público	a	determinada	política	pública	de	saúde.

Nesta	linha	de	pensamento,	Oscar	Valente	Cardoso	(2009,	p.	48)	sa-
lienta a extensão subjetiva e os reflexos dos direitos fundamentais sobre a 
atuação dos poderes públicos:

Apesar de sua extensão subjetiva, os direitos fundamentais também 
possuem um caráter objetivo, considerando que não se limitam a pro-
duzir seus efeitos somente para assegurar um direito individual no 
caso concreto, tendo também reflexos autônomos sobre a atuação 
dos	poderes	públicos	(em	sua	efetivação)	e	o	ordenamento	jurídico.
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Por	sua	vez,	Ingo	Wolfgang	Sarlet	(2009,	p.	154)	analisa	a	perspectiva	
jurídico-subjetiva dos direitos fundamentais da seguinte forma:

Para traçarmos uma distinção suficientemente precisa entre a pers-
pectiva objetiva e subjetiva (sem prejuízo da possibilidade de uma 
eventual subjetivação de posições em princípio limitadas à juridicidade 
meramente objetiva), consideramos necessária a clarificação do signi-
ficado desta exigibilidade, já que, de certa forma, a mera possibilidade 
de suscitar-se judicialmente o controle da constitucionalidade de um 
ato normativo não deixa de constituir, sob o ângulo de uma efetivação 
via judicial, uma faceta da subjetivação inerente a todas as normas 
constitucionais	na	condição	de	direito	objetivo.	Neste	contexto,	quando	
— no âmbito da assim denominada perspectiva subjetiva — falamos 
de direitos fundamentais subjetivos, estamo-nos referindo à possibi-
lidade que tem o seu titular (considerado como tal a pessoa individual 
ou ente coletivo a quem é atribuído) de fazer valer judicialmente os 
poderes, as liberdades ou mesmo o direito à ação ou às ações negativas 
ou positivas que lhe foram outorgadas pela norma consagradora do 
direito	fundamental	em	questão.

Sobre a vinculação do Poder Público aos direitos fundamentais, elu-
cida	o	referido	autor	(SARLET,	2009,	p.	365-366):

Diversamente	do	que	enuncia	o	art.	18/1	da	Constituição	Portugue-
sa, que expressamente prevê a vinculação das entidades públicas e 
privadas aos direitos fundamentais, a nossa Lei Fundamental, neste 
particular,	quedou	silente	na	formulação	do	seu	art.	5º,	§	1º,	limitan-
do-se a proclamar a imediata aplicabilidade das normas de direitos 
fundamentais.	A	omissão	do	Constituinte	não	significa,	todavia,	que	
os poderes públicos (assim como os particulares) não estejam vincu-
lados	pelos	direitos	fundamentais.	Tal	se	justifica	pelo	fato	de	que,	em	
nosso direito constitucional, o postulado da aplicabilidade imediata 
das	normas	de	direitos	fundamentais	(art.	5º,	§	1º,	da	CF)	pode	ser	
compreendido como um mandado de otimização de sua eficácia, pelo 
menos no sentido de impor aos poderes públicos a aplicação imediata 
dos direitos fundamentais, outorgando-lhes, nos termos desta aplica-
bilidade,	a	maior	eficácia	possível.	Assim,	por	exemplo,	mesmo	em	se	
tratando de norma de eficácia inequivocamente limitada, o legislador, 
além de obrigado a atuar no sentido da concretização do direito fun-
damental, encontra-se proibido (e nesta medida também está vincu-
lado) de editar normas que atentem contra o sentido e a finalidade da 
norma	de	direito	fundamental.	Também	no	direito	lusitano	se	parte	do	
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pressuposto	de	que	o	art.	18/1	da	CRP	assume	a	função	de	reforçar	o	
caráter vinculante das normas de direitos fundamentais, que ressalta 
o dever específico dos poderes públicos de respeitar e promover os 
direitos	fundamentais.

Importante observar, ainda, que a gestão do Sistema Único de Saúde, 
orientado pelo princípio constitucional do acesso universal e igualitário às 
ações e prestações de saúde, necessita da elaboração de políticas públicas 
que	repartam	os	recursos	com	a	maior	eficácia	possível.	Por	certo,	o	finan-
ciamento de toda e qualquer ação e prestação de saúde pode ocasionar lesão 
à ordem administrativa, prejudicando ainda mais o atendimento médico por 
meio	do	sistema	público.

Por tal razão, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS 
em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for 
comprovada	a	ineficácia	ou	a	impropriedade	da	política	de	saúde	existente.

Neste	sentido,	oportuna	a	análise	de	Cardoso	(2009,	p.	48-49),	ao	
afirmar que a efetivação indiscriminada de todos os direitos fundamen-
tais para todas as pessoas, em qualquer situação, pode impossibilitar a sua 
concretização.		Por	tal	razão,	costuma-se	invocar,	para	justificar	a	opção	do	
Executivo, a necessidade de “escolhas trágicas”, consistentes em optar por 
concretizar determinados direitos para algumas pessoas, em detrimento do 
direito	de	outras.

Por sua vez, em razão das omissões do Executivo e Legislativo, alguns 
sustentam a existência de “política judicial de medicamentos”, diante do 
crescente número de ações judiciais pleiteando o fornecimento de medica-
mentos, causando a interferência indevida do Judiciário na política nacional 
de	medicamentos	e	a	violação	da	democracia	(ZANDONÁ,	2008).

A impossibilidade de o Poder Público financiar toda e qualquer ação 
e prestação de saúde também é evidenciada ao se ressaltar que a Adminis-
tração precisa de fontes de receita e a efetivação dos direitos fundamentais 
depende	da	economia	e	das	finanças	públicas.

Constata-se, então, nesse contexto, que o direito à saúde, assim como 
os demais direitos fundamentais, não é ilimitado e absoluto, podendo ser 
restringido	ou	não	incidir	em	determinada	situação	fática.	Essas	restrições	
limitam a atuação do poder estatal, exigindo que os direitos fundamentais 
devam ser satisfeitos de acordo com a reserva do possível, conforme as 
possibilidades	econômicas	e	financeiras	do	ente	federativo.	A	reserva	do	
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possível, então, está relacionada com os limites do Estado e com a efetivação 
dos direitos sociais, podendo ser invocada somente quando demonstrar 
motivo	justo	e	objetivamente	comprovável	(CARDOSO,	2009,	p.	51).

Por outro lado, oportuno evidenciar o entendimento apresentado 
por	Dirley	da	Cunha	Júnior	(2008,	p.	611)	ao	esclarecer	que,	em	verdade,	a	
discussão não estaria em torno da aplicação imediata ou não dos direitos 
fundamentais, mas, sim, em como realizar e tornar efetiva essa aplicação 
imediata.	O	problema	real	a	ser	enfrentado	é	o	das	medidas	imaginadas	e	
imagináveis para a efetivação e concretização imediata desses direitos:

Concluindo, por ora, a problemática da eficácia dos direitos fundamen-
tais, sublinhamos que, hodiernamente, no âmbito de uma dogmática 
constitucional transformadora e emancipatória, a questão não está 
mais em discutir se há ou não aplicação imediata dos direitos fun-
damentais, que é pressuposta, mas, sim, em como realizar e tornar 
efetiva	essa	aplicação	imediata.	Assim,	o	problema	real	que	temos	de	
enfrentar é o das medidas imaginadas e imagináveis para a efetivação 
e	concretização	imediata	desses	direitos.	

Cumpre observar, ainda, que, para garantir a concretização do di-
reito à saúde, a execução desses serviços pode ser feita diretamente pela 
Administração Pública ou de forma indireta (por terceiros), inclusive pessoa 
natural	ou	jurídica	de	direito	privado	(art.	197).	Essa	prestação	das	ações	
e dos serviços públicos se concretiza por meio do Sistema Único de Saúde 
(SUS), composto de uma rede regionalizada e hierarquizada, organizada com 
fundamento na descentralização (direção única em cada esfera de governo), 
no atendimento integral (priorizando a prevenção) e na participação da 
comunidade	(art.	198)	(CARDOSO,	2009,	p.	52).	

O privilégio ao tratamento fornecido pelo SUS não afasta a possibi-
lidade de o Poder Judiciário, ou a própria Administração, decidir de forma 
diversa, permitindo a adoção de outras medidas a serem fornecidas para 
determinadas pessoas que, por razões específicas do seu organismo, com-
provem	a	ineficiência	do	tratamento	fornecido	para	os	seus	casos.	

Torna-se possível, então, no caso concreto, ser garantido o tratamen-
to médico ou fornecimento de medicamentos ainda que a medida não seja 
custeada pelo SUS, caso seja comprovado que o tratamento fornecido não 
possui eficácia, assegurando-se, desse modo, o direito fundamental à saúde, 
na	medida	do	possível	e	considerando-se	a	gravidade	da	situação.
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Acrescente-se, inclusive, que, apesar de algumas controvérsias, a 
garantia do direito fundamental à saúde independe da situação econômica 
do	requerente.	

Conforme	observa	José	Afonso	da	Silva	(2006,	p.	308),	o	direito	igual	
à vida de todos os seres humanos significa que, nos casos de doença, deve-se 
garantir um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência 
médica,	independente	da	situação	econômica.

Por	outro	lado,	como	observa	Cardoso	(2009,	p.	53),	efetivamente,	
não há previsão constitucional expressa acerca da prestação direta de tra-
tamento	ou	do	fornecimento	gratuito	de	medicamentos	pelo	Poder	Público.	
O que a Constituição determina é somente que o Estado formule políticas 
públicas preventivas, a fim de reduzir o risco de doenças, visando ao acesso 
às ações e aos serviços referentes à sua promoção, proteção e recuperação 
(art.	196),	e	não	à	concessão	de	remédios	individualmente	para	cada	cidadão.		

Entretanto, a obrigação de o Poder Público fornecer medicamentos e 
prestar tratamento médico é matéria predominante nos tribunais superiores 
brasileiros	(STF,	RE-AgR	393.175/RS;	STJ,	REsp	868.943/RS),	ampliando	a	
interpretação	da	garantia	do	direito	fundamental	à	saúde	a	tais	hipóteses.

À guisa de exemplo, oportuna a análise da decisão proferida no pedido 
de	suspensão	de	tutela	antecipada	175,	formulado	pela	União,	e	no	pedido	de	
suspensão	de	tutela	antecipada	178,	formulado	pelo	município	de	Fortaleza,	
contra	acórdão	proferido	pela	1ª	Turma	do	Tribunal	Regional	Federal	da	5ª	
Região,	nos	autos	da	Apelação	Cível	no	408.729/CE	(2006.81.00.003148-1),	
que deferiu a antecipação de tutela recursal para determinar à União, ao es-
tado do Ceará e ao município de Fortaleza o fornecimento do medicamento 
denominado	Zavesca	(Miglustat),	em	favor	de	uma	paciente.	Essa	decisão	
foi	publicada	no	DJE	182,	no	dia	28/09/2009.	

Cumpre observar que, para ser proferida a referida decisão, foram 
utilizadas informações coletadas em audiência pública sobre saúde, reali-
zada	no	Supremo	Tribunal	Federal,	no	dia	5	de	março	de	2009.	Na	referi-
da decisão, reconheceu-se o dever de o Estado fornecer os medicamentos 
requeridos para tratamento de saúde, tendo sido a primeira vez em que o 
Supremo utilizou subsídios de uma audiência pública para fixar orientações 
sobre	a	questão.

Ao verificar que o medicamento estava registrado na Anvisa, o mi-
nistro Gilmar Mendes, à época presidente do STF, concluiu que, no caso em 
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questão, as provas juntadas atestaram que o medicamento referido nos autos 
era	necessário	para	o	tratamento	da	respectiva	patologia.

Constatou-se que o referido medicamento, na época da propositura 
da ação, possuía registro na Anvisa, embora não constasse dos Protocolos 
e	Diretrizes	Terapêuticas	do	SUS,	em	razão	do	alto	custo.	Esse	fundamento,	
contudo, não justifica o não fornecimento, já que existe uma política pública 
própria para contemplar o acesso da população acometida por enfermidades 
raras	aos	tratamentos	disponíveis.

Ressaltou-se na decisão, inclusive, que os entes federados não teriam 
comprovado a ocorrência de grave lesão à ordem, à saúde e à economia pú-
blicas	capaz	de	justificar	a	excepcionalidade	da	suspensão	de	tutela.

Por tal razão, foi garantido o fornecimento do medicamento referido 
acima pelo Poder Público ao paciente que dele necessitava, assegurando-se 
a	concretização	do	direito	fundamental	à	saúde.

Fez-se, em verdade, uma ponderação de interesses ou adequabilidade 
normativa, viabilizando a análise, no caso concreto, da garantia do direito 
fundamental à saúde e das limitações do Poder Público, reafirmando-se a 
necessidade de atendimento à prestação do serviço de saúde e da efetivação 
deste	direito.

3 Conclusão

Apesar de o direito à saúde possuir previsão expressa na Constituição 
Federal	de	1988	e	ser	um	direito	fundamental,	com	aplicação	imediata	tam-
bém garantida constitucionalmente, não é regulamentado pelo Legislativo 
de	forma	necessária	à	sua	concretização.	

Do mesmo modo, a inércia do Executivo em desenvolver políticas 
públicas necessárias para o adequado atendimento aos serviços e às pres-
tações de saúde enseja, consequentemente, a busca no Poder Judiciário do 
preenchimento dessas omissões, pelas pessoas privadas do exercício do 
seu	direito.

Muitas vezes, o Executivo, inclusive, realiza a opção por “escolhas 
trágicas”, que consiste em optar por concretizar determinados direitos para 
algumas	pessoas	em	detrimento	dos	direitos	de	outras.	

A concretização dos direitos fundamentais, por outro lado, depende 
da	economia	e	das	finanças	públicas	e	da	existência	de	recursos.	A	efetivação	
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indiscriminada de todos os direitos fundamentais para todas as pessoas, em 
qualquer situação, pode tornar impossível a concretização do direito à saúde 
e	dos	demais	direitos	fundamentais.	

Assim, além de o Poder Público encontrar limites orçamentários e 
financeiros, encontra limites na sua atuação, já que há outros direitos fun-
damentais,	além	do	direito	à	saúde,	que	necessitam	ser	concretizados.

Surge, então, a necessidade de observância da reserva do possível, 
a fim de ser garantido apenas o núcleo mínimo e essencial dos direitos fun-
damentais,	inclusive	do	direito	à	saúde.

O direito à saúde, assim como todo direito fundamental, não é ili-
mitado e absoluto, podendo ser restringido ou não incidir em determinada 
situação	fática	quando	em	confronto	com	outro	direito.	Entretanto,	isso	não	
impede que o jurisdicionado questione as escolhas do Executivo perante o 
Poder	Judiciário.	Por	meio	da	ponderação	de	interesses	ou	da	adequabilidade	
normativa,	analisa-se	o	caso	concreto	e	a	decisão	a	ser	adotada.

 O privilégio ao tratamento fornecido pelo SUS não afasta a possibi-
lidade de o Poder Judiciário, ou a própria Administração, decidir de forma 
diversa, permitindo a adoção de outras medidas a serem fornecidas para 
determinadas pessoas que, por razões específicas do seu organismo, com-
provem	a	ineficiência	do	tratamento	fornecido	para	os	seus	casos.	

Por tal razão, é possível o questionamento dos Protocolos Clínicos e 
Diretrizes Terapêuticas do SUS, inclusive na via judicial, a fim de garantir o 
fornecimento de medicamento pelo Poder Público e, consequentemente, o 
direito	fundamental	à	saúde	é	concretizado.	

Portanto, por meio da realização da ponderação de interesses, no caso 
concreto, viabiliza-se a análise do conflito entre a necessidade de garantia do 
direito fundamental à saúde e as limitações do Poder Público, reafirmando-
-se a necessidade de atendimento à prestação dos serviços de saúde e da 
efetivação	deste	direito.	
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A judicialização da política aos olhos da mídia

Camila Franco e Silva Velano1

Em	recente	artigo	publicado	na	edição	do	dia	17/02/2013	da	revista	
Carta Capital, o jornalista Maurício Dias se insurgiu contra o Poder Judiciário, 
recriminando	o	teor	da	decisão	proferida	nos	autos	da	Ação	Penal	470	pelo	
STF, que avocou para si a competência para decretar a perda do mandato 
eletivo	de	parlamentares	condenados	criminalmente.	

A indignação do jornalista, intitulada “Judiciário sem freio”, vem no 
ensejo de inúmeras críticas dirigidas pela mídia contra decisões judiciais 
diversas que, sem adentrarem no aspecto jurídico destas decisões, mar-
geiam-nas superficialmente, reduzindo-as arbitrariamente a seus âmbitos 
de	incidência	políticos.	

Segundo o jornalista, 
O esforço do Supremo Tribunal Federal para impor à Câmara dos Depu-
tados a decisão final sobre a cassação dos parlamentares condenados 
na	Ação	470,	o	chamado	“mensalão”	petista,	é	a	causa	mais	aguda	e	
temerária daquilo que os acadêmicos costumam chamar de “judiciali-
zação	da	política.	Se	essa	questão	gerou	uma	crise	institucional	entre	
o Judiciário e o Legislativo, contida e ainda não resolvida, ela promove 
também um avanço da intromissão pessoal dos magistrados em causas 
menores em outras instituições, em iniciativas controvertidas, para 
dizer	o	mínimo	[...].	

Não se nega a importância de as decisões judiciais estarem subme-
tidas	ao	crivo	popular,	sob	os	olhos	atentos	da	mídia.	Indaga-se,	porém,	em	
que medida tal submissão afigura-se nociva, quando a análise destas decisões 
pela mídia desconsidera a técnica jurídica que as embasaram e a própria 
legitimidade	de	seus	conteúdos.	

A informação trazida pelo jornalista é um exemplo claro desta dis-
torção.

1	Juíza	federal	substituta.
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É que, por mais contraditórias que pareçam as normas constitu-
cionais, a decisão prolatada pelo STF calcou-se em fundamentos jurídicos 
irreprocháveis, que não mereciam ser reduzidos a uma mera intromissão 
institucional.

A quizila se origina de uma suposta antinomia existente entre alguns 
artigos constitucionais, que ora conferem os poderes à Corte Suprema, ora 
retiram-nos dela, no que concerne à decretação da perda do mandato par-
lamentar.

Contudo, como se irá demonstrar, a antinomia é apenas aparente, 
uma vez que um juízo hermenêutico mais aguçado faz aflorar uma única 
interpretação	razoável	aos	dispositivos	em	conflito.

A	Constituição	Federal	de	1988	enfrentou	a	questão	em	dois	artigos,	
aparentemente contraditórios: 

Art.	15.	É	vedada	a	cassação	de	direitos	políticos,	cuja	perda	ou	sus-
pensão só se dará nos casos de:

I	–	cancelamento	da	naturalização	por	sentença	transitada	em	julgado;
II	–	incapacidade	civil	absoluta;
III	–	condenação	criminal	transitada	em	julgado,	enquanto	durarem	
seus efeitos;
IV	–	recusa	de	cumprir	obrigação	a	todos	imposta	ou	prestação	alter-
nativa,	nos	termos	do	art.	5º,	VIII;
V	–	improbidade	administrativa,	nos	termos	do	art.	37,	§	4º.
Art.	55.	Perderá	o	mandato	o	Deputado	ou	Senador:
I	–	que	infringir	qualquer	das	proibições	estabelecidas	no	artigo	an-
terior;
II	–	cujo	procedimento	for	declarado	incompatível	com	o	decoro	par-
lamentar;
III	–	que	deixar	de	comparecer,	em	cada	sessão	legislativa,	à	terça	
parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou 
missão por esta autorizada;
IV	–	que	perder	ou	tiver	suspensos	os	direitos	políticos;
V	–	quando	o	decretar	a	Justiça	Eleitoral,	nos	casos	previstos	nesta	
Constituição;
VI	–	que	sofrer	condenação	criminal	em	sentença	transitada	em	jul-
gado.
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§	1º	–	É	incompatível	com	o	decoro	parlamentar,	além	dos	casos	de-
finidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas 
a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens inde-
vidas.
§	2º	–	Nos	casos	dos	incisos	I,	II	e	VI,	a	perda	do	mandato	será	decidida	
pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secre-
to e maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou 
de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada 
ampla	defesa.
§	3º	–	Nos	casos	previstos	nos	incisos	III	a	V,	a	perda	será	declarada	
pela Mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de 
qualquer de seus membros, ou de partido político representado no 
Congresso	Nacional,	assegurada	ampla	defesa.
§	4º	–	A	renúncia	de	parlamentar	submetido	a	processo	que	vise	ou	
possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus 
efeitos	suspensos	até	as	deliberações	finais	de	que	tratam	os	§§	2º	e	
3º.	(Incluído	pela	Emenda	Constitucional	de	Revisão	n.	6,	de	1994.)

Da leitura dos excertos poder-se-ia supor, em um juízo mais apres-
sado, que a perda do mandato em razão de condenação criminal transitada 
em	julgado	só	poderia	ser	decretada	pela	Casa	Legislativa.	É	o	que	se	extrai	
da	leitura	isolada	do	§	2º	do	art.	55.

Todavia,	tal	interpretação	faria	letra	morta	do	que	previsto	no	art.	
15,	II,	c/c	o	§	3º	do	art.	55.	

A harmonização dos dispositivos, que não anule o âmbito de inci-
dência	de	nenhum	deles,	só	é	possível	a	partir	da	premissa	de	que	o	§	2º	do	
art.	55	da	CF/1988	refere-se	a	condenações	criminais	em	que	não	fixada	a	
pena	privativa	de	liberdade.	Isto	porque	a	condenação	à	pena	privativa	de	
liberdade implicará necessariamente a suspensão dos direitos políticos do 
parlamentar, enquanto durarem seus efeitos.

Ora,	nestes	casos,	de	suspensão	de	direitos	políticos,	o	§	3º	do	art.	
55	é	claro	ao	afirmar	que	a	Casa	Legislativa	somente	declara	a	perda,	sendo	
a	decretação,	portanto,	anterior.

A decretação da perda de mandato equivaleria, na realidade, à de-
cretação	de	suspensão	de	direitos	políticos	a	que	se	refere	o	art.	12	da	Lei	
8.429/1992,	que	define	os	atos	de	improbidade	administrativa.	Neste	caso,	
o	ato	da	Casa	Legislativa	limita-se	a	declarar	a	vacância	do	cargo.
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Tal entendimento ganha reforço a partir da análise do quanto previsto 
no	art.	92,	I,	do	Código	Penal	brasileiro:	

São também efeitos da condenação:
I.	 a	 perda	 de	 cargo,	 função	 pública	 ou	 mandato	 eletivo: 
a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual 
ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de po-
der ou violação de dever para com a Administração Pública; 
b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior 
a	quatro	anos	nos	demais	casos.

Por óbvio, se a perda do mandato é efeito secundário da sentença 
condenatória em que fixada pena privativa de liberdade, é do Poder Judi-
ciário	a	competência	para	decretá-la,	em	consonância	com	o	art.	15,	III,	da	
Constituição Federal, que prevê a suspensão dos direitos políticos de quem 
é	condenado	criminalmente	em	sentença	definitiva.

Lado outro, se a condenação criminal tem por efeito automático a 
suspensão	dos	direitos	políticos,	a	teor	do	art.	15,	III,	da	CF/1988,	como	
pretender que a perda do cargo dela não derive?

Nesta senda, pode-se afirmar que a regra geral que comanda a ques-
tão,	em	casos	de	fixação	de	pena	privativa	de	liberdade,	é	a	seguinte:	art.	92,	
I,	do	Código	Penal,	art.	15,	III,	e	art.	55,	IV,	da	Constituição	Federal.

A exceção se daria nas hipóteses em que ausentes os requisitos do 
art.	92,	I,	do	Código	Penal,	que	são	as	hipóteses	em	que	o	réu	é	condenado	a	
penas	restritivas	de	direitos,	substitutivas.	Nestes	casos,	a	decisão	de	decre-
tar ou não a perda do mandato é exclusiva da Casa Legislativa (Constituição 
Federal,	art.	55,	VI),	o	que	constitui	exceção	à	regra	geral	dos	arts.	15,	III,	e	
55,	IV,	da	Constituição	Federal.	

Interpretação diversa desta redundaria no indesejável afastamento 
da	vigência	de	algum	dispositivo	constitucional,	seja	o	art.	15,	III,	c/c		art.	
55,	IV,	seja	o	art.	55,	VI.

Ao que parece, a questão chegou a ser debatida informalmente pelos 
constituintes,	conforme	narra	Luiz	Flávio	Gomes	(2012):

A	diferença	entre	o	artigo	55,	IV	e	o	artigo	55,	VI,	da	Constituição	é	
que a perda do mandato com base no inciso IV é exógena e automáti-
ca	—	não	requer	nenhuma	decisão	da	Casa	Legislativa.	Já	a	perda	do	
mandato	do	inciso	VI	é	endógena	e	exige	decisão	do	Parlamento.	O	
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inciso VI constitui exceção frente ao inciso IV — que é a regra, desde 
que	presentes	os	requisitos	legais	do	artigo	92,	I,	do	Código	Penal.
A história desta exceção é a seguinte: durante os trabalhos constituin-
tes discutiu-se se um parlamentar perderia ou não o mandato quando 
condenado,	por	exemplo,	por	um	acidente	de	trânsito	culposo.	Nes-
se	caso,	normalmente,	incide	pena	substitutiva.	Logo,	não	se	aplica	o	
artigo	92,	I,	do	Código	Penal.	Mas	teriam	aplicação	(em	tese)	o	artigo	
15,	III,	da	Constituição,	combinado	com	o	artigo.	55,	IV.	Seria	injusta	a	
perda	automática	(e	exógena)	do	mandato	nessa	situação.
Para evitar a injustiça — de se admitir a perda do mandato em todos 
os casos e em todas as situações — temos então o seguinte: por força 
do	inciso	VI	do	artigo	55,	da	Constituição	Federal,	quando	não	incide	
o	artigo	92,	I,	do	Código	Penal,	cabe	à	Casa	Legislativa	decretar	(en-
dogenamente) ou não a perda do mandato em decisão secreta, por 
maioria	absoluta.	Mas	isso	só	é	possível	—	repita-se	—	quando	não	
incide	o	artigo	92,	I,	citado.	E	este	caso	excepcional	de	perda	endógena	
do	mandato	constitui	exceção	à	incidência	automática	do	artigo	15,	III,	
combinado	com	o	artigo	55,	IV,	da	Constituição.

Trata-se, portanto, de um conflito apenas aparente de normas, que se 
resolve pelo princípio da concordância prática ou da harmonização, segun-
do o qual deve o aplicador da norma constitucional, em se deparando com 
situações de conflitos entre bens constitucionalmente protegidos, ponderar 
de maneira a escolher a decisão que otimize a realização de todos eles, sem 
que	desta	decisão	derive	a	negação	de	nenhum.

Nesta	linha,	leciona	Konrad	Hesse	(1998,	p.	48)	que,	em	havendo	
conflitos entre normas constitucionais, não se deve ponderar bens ou valores 
de	maneira	a	que	a	prevalência	de	um	acarrete	o	sacrifício	de	outro.

O	debate	surgido	a	partir	do	julgamento	da	Ação	Penal	470,	e	in-
flamado pela mídia, foi importante para que a questão fosse devidamente 
enfrentada	pelo	guardião	da	constituição.

Contudo, como se viu, não se trata, nesse caso, da profanada judicia-
lização da política, mas, sim, de efetivo cumprimento da Carta Maior, que 
delimitou a competência dos poderes constituídos em relação à decretação 
da	perda	do	mandato	eletivo.	O	importante	é	saber,	sob	o	ponto	de	vista	
jurídico,	de	quem	é	a	vez.	
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Portanto, somente por meio de uma interpretação conciliatória dos 
dispositivos constitucionais, respeita-se a vigência de todas as normas envol-
vidas	e,	por	que	não,	conciliam-se	também	os	poderes	públicos	envolvidos.
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Reforma judicial: breves considerações sobre  
a Emenda Constitucional 45/2004

Camile Lima Santos1

1 Introdução

Neste trabalho faremos uma análise das medidas sugeridas para uma 
maior eficiência jurisdicional, tendo em vista a crise por que passa o sistema 
judiciário mundial, dando enfoque à repercussão geral instituída por meio 
da	Emenda	Constitucional	45/2004.

De proêmio, indicaremos as causas que são doutrinariamente apon-
tadas como responsáveis pela dilação e falta de qualidade da prestação ju-
risdicional e as diversas soluções propostas, colacionando estatísticas que 
procuram	delimitar	o	espectro	de	ações	que	visam	uma	melhoria	no	sistema.

Na sequência, faremos um breve estudo da modificação operada na 
Constituição, no que tange ao processamento dos recursos extraordinários, 
colacionando	exemplos	e	dados	estatísticos.

2 Eficiência da prestação jurisdicional

Pode-se afirmar que o principal aspecto da crise que atinge a jurisdi-
ção em todo o mundo é, justamente, o fato da prestação jurisdicional chegar 
de forma tardia, não conseguindo outorgar ao titular do direito, de forma 
efetiva,	o	bem	da	vida	perseguido.

Segundo	Dakolias	(1999,	p.	5),	a	atuação	do	Poder	Judiciário	pode	ser	
analisada com base na eficiência, acesso à jurisdição, justiça das decisões, 
confiança da população e independência, que, por sua vez, são conceitos 
inter-relacionáveis, sendo a eficiência medida em razão da qualidade e do 
tempo	do	processo.

1	Juíza	federal	substituta.
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Assim, mensurar a eficiência é tarefa árdua, uma vez que mescla a 
análise	da	qualidade	e	da	celeridade,	sendo	a	primeira	de	difícil	conceituação.	
Deveras, quais os parâmetros aptos a qualificar a prestação jurisdicional? 

Botero	et	al.	(2003)	ensinam	que	é	doutrinariamente	controvertido	
o	conceito	de	eficiência	e	o	modo	de	sua	avaliação.	Para	Hassan	(1999),	a	
dificuldade na análise e adoção de medidas para uma reforma judicial é, 
justamente, a de se conseguir medir o output	do	sistema	judiciário.

As	razões	para	a	falta	de	eficiência	da	justiça	são	variadas.	Partindo	
de	uma	análise	dos	sistemas	jurídicos	mundiais,	indica	Botero	et	al.	(2003)	
que	são	doutrinariamente	apontados	quatro	motivos.	Um	que	relaciona	a	
ineficiência com os escassos recursos aportados, fazendo-se necessário o 
aumento do número de juízes e operadores do direito e a modernização do 
sistema	judiciário,	por	meio	da	informatização	e	treinamento.	Outro,	que	
indica que a facilitação ao acesso, que deveria trazer mais justiça, acabou 
inundando o Judiciário com ações sem relevância, ocasionando o retardo da 
prestação jurisdicional, e advoga sua limitação, por meio de medidas como 
a	restrição	dos	honorários	pagos	aos	advogados.	Traz,	como	exemplo	de	
sistema jurídico que se favoreceria da medida, o americano, uma vez que os 
altos	valores	recebidos	acabariam	por	estimular	a	litigação	(OLSON,	1992).	
Uma terceira razão aponta para a necessidade de se incentivarem meios 
alternativos de solução do conflito, como as composições extrajudiciais, por 
parte de todos os operadores do direito, sejam estes juízes, advogados ou 
terceiros.	Por	último,	imputa	a	ineficiência	em	razão	da	complexidade	do	
procedimento e da rigidez, sendo necessário modificar as regras jurídicas 
(BOTERO	et	al.,	2003;	TSURO,	2003).

2.1 Soluções propostas

Trazendo	exemplos	ditados	por	Botero	et	al.	(2003),	se	pode	obser-
var que o aporte financeiro seria interessante em sistemas realmente sem 
estruturas e que há exemplos concretos de uma melhoria com a contratação 
de pessoal na Argentina e Equador, não havendo qualquer efeito positivo 
nos	Estados	Unidos	e	nos	países	da	América	Latina	e	Caribe.	Por	sua	vez,	
estabelece que no Paraguai houve uma combinação de fatores, como o apor-
te financeiro e o câmbio de legislação, com adoção do procedimento oral 
(DAKOLIAS,	1996).

Ainda que estudos indiquem que acrescer o número de juízes não 
seria a solução para a ineficiência, não se pode deixar de observar que, uma 
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vez atendidas as demais necessidades, a contratação de mais juízes acabaria 
por	trazer	um	melhor	desempenho	à	jurisdição.	Não	necessariamente	em	
termos	quantitativos,	mas,	sim,	qualitativos	(DAKOLIAS,	1996,	p.	19-21;	
SADEK,	2004).

É válido colacionar os dados relacionados pelo Banco Mundial, esta-
belecendo	que	o	número	de	juízes	no	Brasil	por	100	mil	habitantes,	em	2000,	
era	de	0.54,	sendo	que	a	média	era	de	6.38,	e	que	chegava	a	ser	de	18.06	na	
Colômbia,	10.79	na	Itália	e	9.61	na	Espanha.	(ALBERS,	2003).

No Brasil, e essencialmente nas varas federais, esse problema é agra-
vado pela litigação excessiva do Poder Executivo, com a constante interposi-
ção	de	recursos.	Segundo	Linn	(2004),	é	uma	forma	de	controlar	os	gastos,	
com a negativa de concessão do direito em matéria administrativa2.	E	conclui,	
ao final, que o Poder Executivo, ainda que seja o pior crítico do sistema, é 
um dos que mais contribuem para o problema3.	Essa	conduta	também	se	
perpetra em processos de caráter privado, como uma forma de postergar o 
cumprimento da obrigação4	e	5.

2 Em redação original: “We also found, unexpectedly, that government litigation is often a large part of 
the growth in demand, and that government attorneys have a habit of increasing congestion by appe-
aling every negative judgment. This is true whether the government was the plaintiff or the defendant, 
although the latter situation is increasingly linked to a practice of controlling the cash flow by sending 
routine administrative cases (e.g. calculation of pension benefits) to court. Hence, while the executive 
branch is often one of the judiciary’s strongest critics, in at least some countries it is also a major con-
tributor to the problems”.

3 Esse é também o pensamento de Sadek	(2004,	p.	89-139).
4	Pinheiro	(2002)	afirma	que:	“A	pesquisa	avaliou	dois	tipos	de	causas	para	a	morosidade	da	justiça.	

O primeiro diz respeito ao grande número de casos levados aos tribunais por pessoas, empresas e 
grupos de interesse, não para lutar por um direito, mas para, explorando a lentidão do Judiciário, 
adiar	o	cumprimento	de	uma	obrigação.	Como	ilustrado	pelos	resultados	da	Tabela	5.1,	os	magis-
trados observam que essa é uma prática muito freqüente na área tributária, particularmente na 
esfera	federal.	Ela	também	é	freqüente	em	causas	envolvendo	empréstimos,	aluguéis,	e	disputas	
comerciais	e	 trabalhistas.	 Isso	 sugere	que	há	espaço	para	desobstruir	o	 Judiciário	penalizando	
esse tipo de comportamento, e que medidas que agilizem o andamento de processos, particular-
mente	na	área	 tributária,	 podem	 trazer	 ganhos	 significativos	 em	 termos	de	 reduzir	 a	 carga	de	
trabalho	dos	magistrados,	uma	vez	que	desestimulariam	o	mau	uso	da	justiça”.

5 “Our evaluation of the Brazilian experience was mixed. Courts provided relief rapidly to individual 
plaintiffs, but the proceeding used (mandado de segurança to protest a violation of protected rights) 
only fixed the  individual case. It left the abusive administrator to continue the practice, undeterred. 
The finding in  both senses has wider relevance, as most judicial reforms have  assumed it is commer-
cial and not  administrative law that most affects private sector activity”	(LINN,	2004).
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No que se refere à redução do acesso à jurisdição, deixando de lado a 
questão jurídica de sua inconstitucionalidade, que no Brasil seria insuperável, 
ante	a	disposição	prevista	no	art.	5º,	XXXV,	da	CF,	citam	os	mesmos	doutri-
nadores estudos que indicam que em alguns países a efetiva diminuição das 
demandas em curso teve efeitos positivos (Argentina e Ecuador, BUSCAGLIA; 
DAKOLIAS,	1996	apud	BOTERO	et	al.	2003),	e	em	outros,	a	irrelevância	des-
se	fator	(America	Latina	e	Estados	Unidos,		BUSCAGLIA;	ULEN,	1997	apud	
BOTERO	et	al.	2003;	CHURCH	et	al.,	1978	apud	BOTERO	et	al.	2003;	FEELEY,	
1983,	apud	BOTERO	et	al.	2003;	GOERDET	et	al.		1989,	1991,	apud	BOTERO	
et	al.	2003;		MAHONEY	et	al.	1985	apud	BOTERO	et	al.	2003)

As reformas para incentivar a atuação mais eficiente são analisadas 
por	uma	perspectiva	de	todos	os	operadores	do	direito.	Os	estudos	indicam	
que	as	regras	que	impõem	prazos	de	julgamento	nem	sempre	são	observadas.	
(DAKOILAS,	1996).	O	autor	acrescenta	um	fator	que	traria	mais	incentivo,	
qual seja, a vinculação do juiz à demanda, o que levou a uma maior celerida-
de	nos	Estados	Unidos	(CHURCH	et	al.	1978	apud	BOTERO	et	al.	2003	).	Na	
América Latina, observou-se sua importância em alguns países (BUSCAGLIA; 
DAKOLIAS,	1996	apud	BOTERO	et	al.	2003)	mas,	em	outros,	não	se	obtiveram	
resultados	relevantes.	(NIMMER,	1978	apud	BOTERO	et	al.	2003).

Aqui, se acrescenta a especialização da jurisdição como um meio de 
ampliar	a	efetividade.	Traz	especificamente	o	exemplo	do	Brasil,	no	que	se	
refere	à	criação	dos	Juizados	Especiais	Estaduais,	em	1995,	(BERMUDES,	
199:347),	como	uma	experiência	que	deu	bons	resultados.

Ademais, estabelece que cortes especializadas em cobrança simpli-
ficada foram criadas na Alemanha, no Japão e na Holanda, (BLACKENBURG 
1999;	KOJIMA	1990;	ROHL	1990	apud	BOTERO	et	al.	2003);	tribunais	espe-
cializados em causas trabalhistas no Equador e cortes comerciais na Tanzânia 
diminuíram	o	tempo	de	tramitação	do	processo	(COLE	2001;	DAKOLIAS,	
1996;	FINNEGAN	2001	apud	BOTERO	et	al.	2003).

Quanto às mudanças de procedimento e simplificação, no Brasil, fo-
ram operadas reformas na Constituição e nos códigos processuais, e efeti-
vadas outras propostas, implicando modificações de grande relevo, com a 
criação de institutos como a antecipação da tutela jurisdicional, a diminuição 
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dos recursos aplicáveis6, e a criação de procedimentos mais simples para 
certo tipo de ações7	e	8.	

Os	estudos	realizados	por	Botero	et	al.	(2003)	concluem	que,	em	
geral, as medidas são tomadas de forma simultânea, sendo dificultoso iden-
tificar	qual	providência	realizada	gerou	os	efeitos	positivos.

Assim, por exemplo, com relação aos juizados especiais, não há como 
afirmar se a maior eficiência decorreu principalmente da especialização da 
vara	ou	em	razão	da	simplificação	processual.

Ademais, muitas das medidas acabam por atingir a finalidade obje-
tivada somente em alguns países, concluindo-se pela imprescindibilidade 
de um estudo específico das peculiaridades locais, antes de se buscar uma 
reforma	judicial	(DAKOLIAS,	1996)9.

6	O	projeto	de	lei	do	Senado	Federal	166/2010,	que	visa	à	reforma	do	Código	de	Processo	Civil,	esta-
belece uma mudança no sistema processual, com a proibição de recursos às decisões interlocutó-
rias, à exceção de algumas hipóteses, uma vez que este é um dos fatores que aumentam considera-
velmente	o	número	de	processos	em	tramitação	nos	tribunais.

7	A	Emenda	Constitucional	45/2004	estabeleceu	a	possibilidade	de	edição	de	súmula	vinculante,	ou	
seja, o pronunciamento do STF em determinada matéria, que vincula os demais órgãos da admi-
nistração e do Poder Judiciário, in verbis:	“Art.	103-A.	O	Supremo	Tribunal	Federal	poderá,	de	ofício	
ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões 
sobre	matéria	constitucional,	aprovar	súmula	que,	a	partir	de	sua	publicação	na	imprensa	oficial,	
terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública 
direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou 
cancelamento,	na	forma	estabelecida	em	lei.”

8	Em	relação	a	essa	questão,	entende	de	forma	inversa	Linn	(2004),	quando	estabelece	que	o	proble-
ma	da	ineficiência	dos	sistemas	judiciais	na	América	Latina	geralmente	são	atribuídos	aos	códigos,	
quando em verdade têm origem na má seleção, treinamento e motivação do pessoal e  interferência 
política,	supervisão	inadequada	e	desenho	organizacional	deficiente.

9	Nesse	sentido	Dakolias	(1996):	“Os	elementos	mais	importantes	incluem	a	Independência	do	Poder	
Judiciário	–	nomeações,	 avaliações,	 sistema	disciplinar;	 administração	 judicial	 –	administração	
das	Cortes	de	Justiça,	gerenciamento	de	processos,	 legislação	processual;	acesso	à	justiça	–	me-
canismos	alternativos	de	resolução	de	conflitos,	custos	das	Cortes	de	Justiça,	defensoria	pública,	
juizados	de	pequenas	causas	e	questões	de	gênero;	ensino	Jurídico	–	para	estudantes	e	 	público	
em	geral,	e	treinamento	para	advogados	e	juízes;	e	conselhos	profissionais	de	advogados.	Apesar	
destes serem os elementos básicos, a particularidade de cada sistema judicial não permite uma 
completa	especificidade	nas	recomendações		propostas	por	este	documento.	Estas	especificidades	
somente poderão surgir como um resultado de profunda análise e revisão do setor judiciário de 
cada	país”	(Trad.	de	Sandro	Eduardo	Sarda,	1996).
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3 O instituto da repercussão geral: breves considerações sobre 
dados estatísticos

Destacados os problemas de maior relevo que geralmente são in-
dicados em relação à falta de celeridade do Poder Judiciário e as medidas 
que	se	poderiam	adotar,	põe-se	uma	questão	mais	específica.	Qual	seria	a	
solução para a crise por que passa o Poder Judiciário no Brasil, em razão de 
suas características?

Aqui, enfrentaremos brevemente o instituto da repercussão geral 
como requisito para o processamento dos recursos extraordinários, e seu 
alcance.

Como apontamos linhas atrás, a solução para maior eficiência da 
jurisdição	não	pode	ser	buscada	como	uma	fórmula	matemática.	Segundo	
leciona Linn	(2002), o que é necessário para uma boa reforma judicial é 
uma	investigação,	com	o	intuito	de	propor	mudanças	no	sistema	jurídico.	
Ademais, imprescindível se fazer uma análise da utilidade gerada, por meio 
de	um	estudo	de	custos	e	benefícios.

Como	já	havíamos	estabelecido,	doutrina	Dakolias	(1999)	que	a	efe-
tividade	pode	ser	medida	em	razão	da	qualidade	e	do	tempo	do	processo. 
Prestação jurisdicional mais tempestiva, mas também de maior qualidade. 
Assim, deve-se observar se houve a maximização da utilidade para a socie-
dade, com a implementação	da	regra.

3.1 O Supremo Tribunal Federal

Destaca	Sadek	(2004)	que	uma	medida	positiva	seria	a	especialização	
do Supremo Tribunal Federal, transformando-o em Corte Constitucional10, 
determinando-se a vinculação de outros órgãos às suas decisões11 e tendo 
como consequência a diminuição do número de processos em tramitação12.

10 Explica Dallari que “o Supremo Tribunal Federal deverá ser transformado em Corte Constitucio-
nal,	 ficando	apenas	com	as	competências	que	dizem	respeito,	diretamente,	à	 interpretação	da	
Constituição,	à	verificação	da	Constitucionalidade	de	normas	e	atos	emanados	de	autoridades	
públicas,	à	solução	de	conflitos	de	competência	derivados	de	dúvidas	quanto	à	correta	aplicação	
de dispositivos constitucionais, bem como a outros fatos e outras circunstâncias que envolvam a 
garantia	de	supremacia	e	efetividade	das	normas	constitucionais”.

11 Uma vez que os pronunciamentos em controle concentrado não têm força vinculante, mas somen-
te	os	de	controle	difuso.

12	 Segundo	dados	aportados	pela	mesma	doutrinadora,	mais	de	80%	dos	casos	levados	ao	STF	se	
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A	Emenda	Constitucional	45/2004	operou	em	parte	essa	forma	de	
especialização do Órgão Máximo do Poder Judiciário brasileiro13, introdu-
zindo	algumas	das	mudanças	propostas.	

Assim,	o	art.	103-A14 estabeleceu a possibilidade do Tribunal ditar 
súmulas vinculantes, de observância obrigatória por parte dos órgãos infe-
riores	e	pela	administração	pública.	

Nesse sentido, operou-se a restrição de acesso, em grau de recurso 
extraordinário, com a necessidade de se indicar a repercussão geral para 
seu	processamento,	como	se	extrai	da	leitura	do	art.	102,	parágrafo	3º15	16	17.

A evolução da tramitação processual do STF pode ser observada nos 
seguintes gráficos18:

Movimentação STF 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Proc. protocolados 18.564 18.438 27.447 24.377 24.295 27.743 28.134 36.490 52.636 68.369

Proc. distribuídos 16.226 17.567 26.325 23.525 25.868 25.385 23.883 34.289 50.273 54.437

Julgamentos 16.449 14.366 18.236 21.737 28.221 34.125 30.829 39.944 51.307 56.307

Acórdãos publicados 1.067 1.514 2.482 4.538 7.800 19.507 9.811 14.661 13.954 16.117

referem à matéria já julgada, sendo que existem processos repetidos que já foram julgados mais 
de	10	mil	vezes	pelo	órgão	(SADEK,	2004,	p.	126).

13	 Ainda	que	a	 competência	de	 julgamento	do	órgão,	não	obstante,	 continue	 sendo	muito	ampla.	
Arts.	102	e	103	da	Constituição	Federal.

14	 “Art.	103-A.	O	Supremo	Tribunal	Federal	poderá,	de	ofício	ou	por	provocação,	mediante	decisão	de	
dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmu-
la	que,	a	partir	de	sua	publicação	na	imprensa	oficial,	terá	efeito	vinculante	em	relação	aos	demais	
órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 
municipal,	bem	como	proceder	à	sua	revisão	ou	cancelamento,	na	forma	estabelecida	em	lei.”

15 O processamento determinava a suspensão dos outros recursos pendentes de julgamento e re-
messa	de	um	ou	mais	recursos	para	o	STF.	A	decisão	de	negativa	de	repercussão	geral	valeria	para	
todos	os	recursos	suspensos.	Se	aceita	e	julgada,	os	Tribunais	poderiam	julgá-los	prejudicados	ou	
se	retratarem	das	decisões	ou,	caso	contrário,	o	STF	julgaría	todos	os	processos	liminarmente.

16 A repercussão geral ocorre sempre que a decisão é contrária à jurisprudência dominante do ór-
gão	ou	uma	súmula.

17	 “Art.	102.	Compete	ao	Supremo	Tribunal	Federal,	precipuamente,	a	guarda	da	Constituição,	caben-
do-lhe	[…]	§	3º	No	recurso	extraordinário	o	recorrente	deverá	demonstrar	a	repercussão	geral	das	
questões	constitucionais	discutidas	no	caso,	nos	termos	da	lei,	a	fim	de	que	o	Tribunal	examine	a	ad-
missão	do	recurso,	somente	podendo	recusá-lo	pela	manifestação	de	dois	terços	de	seus	membros.”

18	 Disponível	em:	<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=m
ovimentoProcessual>.	Acesso	em:	17	jun.	2013.
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Movimentação STF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Proc. protocolados 105.307 110.771 160.453 87.186 83.667 95.212 127.535 119.324 100.781 84.369

Proc. distribuídos 90.839 89.574 87.313 109.965 69.171 79.577 116.216 112.938 66.873 42.729

Julgamentos 86.138 109.692 83.097 107.867 101.690 103.700 110.284 159.522 130.747 121.316

Acórdãos publicados 10.770 11.407 11.685 10.840 10.674 14.173 11.421 22.257 19.377 17.704

Movimentação STF 2010 2011

Proc. autuados 71.670 4.274

Proc. distribuídos 41.014 2.073

Julgamentos 103.869 2.143

Acórdãos publicados 10.814 –

O	gráfico	representa	as	quantidades	de	processos	que	ingressaram	no	STF,	começando	por	1997,	sendo	os	

vermelhos	os	não	finalizados,	os	azuis	os	finalizados	e	os	amarelos	os	que	contém	erros19.

Observa-se que depois de um aumento de ingresso de processos em 
2006,	começa	uma	redução	no	ano	de	2007,	passando	de	119.324	procesos	
protocolados	em	2007	a	71.670	em	2010.

19	 Disponível	 em:	 <http://www.juridicohightech.com.br/2011/01/projeto-meritissimo.html>.	
Acesso	em:	13	jul.	2013.	O	gráfico	representa	as	quantidades	de	processos	que	ingressaram	no	
STF	a	partir	de	1997,	conforme:	1)	apresentam	erros	de	 lançamento;	2)	 foram	finalizados	(em	
qualquer	momento,	não	apenas	naqueles	anos);	3)	ainda	não	foram	finalizados	até	25/12/2010.
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Deve ser ressaltado que, não obstante ser a Emenda Constitucional 
45	do	ano	de	2004,	a	legislação	que	concretizou	o	modo	de	processamento	
da	repercussão	geral,	Lei	11.418/2006,	de	19	de	dezembro	de	2006,	en-
trou	em	vigor	sessenta	dias	depois	de	sua	publicação,	em	2007,	ano	em	que	
começa a diminuir o número de processos protocolados e há um aumento 
significativo	do	número	de	processos	julgados,	superando,	desde	2007,	o	de	
processos distribuídos20.

Certamente se faz necessário um estudo empírico mais detalhado 
para se extrair se as razões da diminuição estão diretamente relacionadas 
com a mudança legislativa, tratando a presente questão de um ponto de 
partida para o estudo do tema21 e 22.

Segundo os dados colhidos no site	do	STF,	de	2007	a	2012	a	redução	
foi	de	64%	na	distribuição	de	processos	recursais.	Dos	processos	que	in-
gressaram	no	STF,	70,59%	tiveram	a	repercussão	geral	reconhecida,	28,3%	
negada	e	1,11%	estão	sob	análise.	Dos	que	tiveram	a	repercussão	geral	re-
conhecida,	72,99%	estão	pendentes	de	julgamento23.

Assim,	houve	grande	diminuição	de	processos	distribuídos	(64%),	
estando,	porém,	segundo	Almeida	(2013),	89,29%	dos	recursos	extraordiná-
rios interpostos atualmente sobrestados, esperando a decisão do Supremo24.

Assim, exsurge outro ponto de questionamento: se houve efetiva 
melhora da eficiência, por meio da medida adotada, ante a delonga no julga-
mento	dos	processos	submetidos	à	apreciação.	Observa-se	que	o	atraso	no	
julgamento dos recursos extraordinários levou a uma reação em cadeia em 
toda a estrutura do Poder Judiciário, pois inúmeros processos encontram-se 
parados	esperando	a	decisão	final	do	Supremo	sobre	a	questão.

20 A forma de processamento e julgamento afetava todos os processos com a mesma matéria de 
direito	a	ser	analisada	e	estabelecia	a	possibilidade	de	suspensão	dos	recursos	no	STJ.

21	 Esse,	não	obstante,	é	o	entendimento	sufragado	pela	ONG	Transparência	Brasil	e	pelo	próprio	STF.
22	 Disponível	em:	<http://www.meritissimos.org.br/stf/index.php>	e	<http://www.direito2.com.br/
stf/2008/out/13/instituto-da-repercussao-geral-reduz-em-quase-41-volume-de-processos>.

23	 Dados	atualizados	até	31/12/2012.	Disponível	em:	<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTex-
to.asp?servico=jurisprudenciaRepercussaoGeral&pagina=numeroRepercussao>.	Acesso	em:	17	
jun.	2013.

24	 Repercussão	geral:	quando	a	busca	por	eficiência	paralisa	o	Judiciário.	Revista	Consultor	Jurídi-Revista Consultor Jurídi-
co,	28	de	janeiro	de	2013,	disponível	em:	<http://www.conjur.com.br/2013-jan-28/fabio-portela-,	28	de	janeiro	de	2013,	disponível	em:	<http://www.conjur.com.br/2013-jan-28/fabio-portela-
-quando-busca-eficiencia-paralisa-poder-judiciario>.
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Analisando os dados encontrados no site do STF, vislumbra-se a exis-
tência	de	423.468	recursos	sobrestados	em	20/10/2012,	como	se	extrai	da	
tabela abaixo:

Total de processos sobrestados pela repercussão geral por Tribunal

Tribunal Última Atualização Processos

Juizado Especial Federal do TRF da 2ª Região 13/09/2011 8.683 

Juizado Especial Federal do TRF da 3ª Região 13/09/2011 33.325 

Juizado Especial Federal do TRF da 4ª Região 13/09/2011 29.878 

Juizado Especial Federal do TRF da 5ª Região 13/09/2011 15.775 

Superior Tribunal de Justiça 05/03/2012 2.027 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais 05/06/2012 16.015 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina 16/10/2012 2.725 

Tribunal de Justiça de São Paulo 22/10/2012 194.907 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 20/03/2012 6.554 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte 20/09/2012 834 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 05/03/2012 47.085 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região 27/02/2012 8.676 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região 16/08/2012 35.982 

Tribunal Superior do Trabalho 27/02/2012 21.002 

Total geral 22/10/2012 423.468

Fonte: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=sobrestadosrg>

Ou seja, efetivamente houve a redução do número de processos em 
curso.	Mas	poder-se-ia	afirmar	que	houve	a	maximização	da	utilidade?

Aduz	Almeida,	Fábio	Portela	Lopes	que	houve	um	acréscimo	de	41%	
na interposição de recursos extraordinários após a implementação da mu-
dança	legislativa,	em	relação	ao	ano	anterior.	É	um	dado	que	deve	ser	levado	
em consideração, mas que que não pode ser valorado como consequência 
direta	da	modificação.
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Deveras, para fins de análise da melhoria da prestação jurisdicional, 
em relação à sistemática anterior, deve-se contabilizar a média de recur-
sos interpostos e recursos julgados, com o intuito de vislumbrar possível 
incremento.

Pessoalmente, acredito que, ante a existência de duplo controle cons-
titucional no nosso sistema jurisdicional, com a possibilidade da análise am-
pla no caso concreto, por meio do controle difuso, foi salutar a providência 
de	imposição	de	uma	limitação	de	acesso	às	instâncias	extraordinárias.

A problemática atual, pois, é concretizar a modificação constitucional, 
para se atingirem os objetivos almejados, sendo necessário que a Corte dê 
prioridade	ao	julgamento	dos	recursos	extraordinários.

Ademais, é mister questionar as demais competências constitucionais 
do órgão, que são demasiado extensas, acabando por influir na celeridade 
do julgamento, não podendo se descartar a redução dessas competências, 
objetivando	maior	eficiência	da	prestação	jurisidiconal	constitucional.

É clara a vantagem econômica da busca de uma solução por meio de 
uma alteração do procedimento, se comparada a outras medidas, como a 
contratação de mais servidores, ampliação de sistemas informatizados e do 
número	de	julgadores,	ainda	que	essas	não	possam	ser	descartadas	de	plano.

4 Conclusão

A crise por que passa o Poder Judiciário em todo o mundo tem ori-
gem	na	falta	de	eficiência	da	prestação	jurisdicional.	Os	titulares	do	direito	
subjetivo não conseguem obter a tutela de seu direito a tempo e modo ade-
quados.	As	consequências	dessa	crise	são	variadas.	No	Brasil,	por	exemplo,	
estima-se que a delonga na prestação jurisdicional é causa da redução de 
10%	dos	investimentos	e	9%	da	oferta	de	emprego	(PINHEIRO,	1998	apud	
DAKOLIAS,	1999).

Muitas são as medidas indicadas como adequadas pela doutrina para 
melhorar	o	panorama.	Mas	o	que	se	observa	é	a	necessidade	de	se	fazer	uma	
análise específica da situação do país, uma vez que as investigações indicam 
que	a	providência	escolhida	traz	efeitos	positivos	em	apenas	alguns	países.

Faz-se necessária a busca pela maximização da utilidade, por meio de 
uma análise de custos e benefícios, que é medida pela celeridade e qualidade 
da	prestação	jurisdicional.
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Observou-se que as modificações operadas pela Emenda Constitu-
cional	45/2004,	buscando	restringir	o	papel	do	STF	ao	de	Corte	Constitu-
cional, mesmo que timidamente, levaram a uma diminuição dos processos 
protocolados e um aumento dos processos sentenciados, inclusive supe-
rando	anualmente	os	processos	que	ingressavam	na	Corte.	Não	obstante,	
o número de processos sobrestados nas instâncias inferiores cresceu em 
demasia, não se podendo concluir pela efetiva melhora na pestação final 
da	jurisdição.

Os estudos feitos servem como início, uma vez que muitas são as 
variáveis que podem influenciar os dados investigados e que não foram 
devidamente	analisadas.

Referências

ALBERS,	Pim.	Evaluating	judicial	systems:	a		balance	between	variety	and	
generalisation.	 Strasbourg,	 28	 May	 2003.	 Disponível	 em:	 <http://sitere-Strasbourg,	 28	 May	 2003.	 Disponível	 em:	 <http://sitere-
sources.worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/PimAlbers.pdf>.	
Acesso	em:	29	maio	2013.

ALMEIDA,	Fábio	Portela	Lopes	de.	Quando	a	busca	pela	eficiência	paralisa	o	
Judiciário.	Revista	Consultor	Jurídico,	28	jan.	2013.	Disponível	em:	<http://
www.conjur.com.br/2013-jan-28/fabio-portela-quando-busca-eficiencia-
-paralisa-poder-judiciario>.	Acesso	em:	29	maio	2013.

BARROS, Janete Ricken Lopes de; SCHWINDT, Mariana Caetano da Silva 
Souza.	 A	 necessidade	 de	 especialização	 das	 varas	 cíveis.	 Disponível	 em:	
<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/Anais/
sao_paulo/2023.pdf>.	Acesso	em:	29	maio	2013.

BOTERO,	 Juan	 Carlos	 et	 al.	 Judicial	 reform.	 The World Bank Research  
Observer,	 Spring	 2003.	 Disponível	 em:	 <http://www.ppge.ufrgs.br/gia-Disponível	 em:	 <http://www.ppge.ufrgs.br/gia-
como/arquivos/diremp/botero-laporta-2003.pdf>.	 Acesso	 em:	 29	 maio	
2013.

CHEMLA,	Denis;	HESS,	Burkhard;	LINDGRE,	Anders.	Territorial	 jusrisdic-
tion.	Strasbourg,	5	Dec.	2003.	Disponível	em:	<http://siteresources.worl-
dbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/JudicialMap.pdf>.	Acesso	em:	29	
maio	2013.



II Jornada de Direito Constitucional

57

DAKOLIAS,	Maria.	Court	performance	around	the	world:	a	comparative	per-
spective.	World	Bank	Techincal	Paper,	n.	430,	July,	1999.	Disponível	em:	<http://
siteresources.worldbank.org/BRAZILINPOREXTN/Resources/3817166-
1185895645304/4044168-1186404259243/14pub_br176.pdf>.	Acesso	em:	
29	maio	2013.

______.	 O	 setor	 judiciário	 na	 América	 Latina	 e	 no	 Caribe:	 elementos	 para		
reforma.	Documento	 técnico	 n.	 319.	 1996.	Disponível	 em:	 <http://www.
sinjusc.org.br/admin/uploads/baixar/DOCUMENTO%20TECNICO%20
NUMERO%20319.doc>.	Acesso	em:	29	maio	2013.

DALLARI,	Dalmo	de	Abreu.	Uma	corte	constitucional	para	o	Brasil.	Dispo-
nível	em:	<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BfQG
l76oSwsJ:direito.webdourados.com.br/trabalhos%255CUma%2520Corte
%2520Constitucional%2520para%2520o%2520Brasil.doc+uma+corte+c
onstitucional+para+o+brasil&cd=3&hl=pt-BR&ct=clnk&source=www.goo-
gle.com>.	Acesso	em:	29	maio	2013.

HASSAN,	Omar.	Foreword.	In:	DAKOLIAS,	Maria.	Court	performance	around	
the	 world:	 a	 comparative	 perspective.	 World	 Bank	 Techincal	 Paper,	 n.	
430.	 July,	 1999.	 Disponível	 em:	 <http://siteresources.worldbank.org/
BRAZILINPOREXTN/Resources/3817166-1185895645304/4044168-
1186404259243/14pub_br176.pdf>.	Acesso	em:	29	maio	2013.

LINN,	Hammergren.	Using	case	file	analysis	to	improve	judicial	reform	strate-
gies:	the	World	Bank	experience	in	Latin	America.	Caracas	:	CLAD,	2004.

______.	 Assessments,	 monitoring,	 evaluation	 and	 research:	 improving	
the	 knowledge	 base	 for	 judicial	 reform	 programs.	 Mar.	 2002.	 Disponí-Mar.	 2002.	 Disponí-
vel	 em:	 <http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm
=1&source=web&cd=2&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fcites
eerx.ist.psu.edu%2Fviewdoc%2Fdownload%3Fdoi%3D10.1.1.197.11
14%26rep%3Drep1%26type%3Dpdf&ei=OtKoUfWtEYau9ATD6YHIA
Q&usg=AFQjCNEYIRHavipo-jIYdSGMB7tLnZA5Jg&sig2=KG0kgREXZ5_
TESC1lpmldw&bvm=bv.47244034,d.eWU>.	Acesso	em:	29	maio	2013.

NALINI,	 José	 Renato.	 Juzgados	 especiales	 en	 el	 Brasil.	 Disponível	 em:	
<http://www.oas.org/Juridico/spanish/adjusti7.htm>.	 Acesso	 em:	 29	
maio	2013.



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

58

OLSON,	Walter.	The	litigation	explosion:	what	happened	when	America	un-
leashed	the	lawsit.	New	York	:	Plume,	1992.

PINHEIRO,	Armando	Castelar.	Judiciário,	reforma	e	economia:	a	visão	dos	
magistrados.	Dez.	2002.	Disponível	em:	<http://www.febraban.org.br/Ar-
quivo/Destaques/Armando_Castelar_Pinheiro2.pdf>.	Acesso	em:	29	maio	
2013.

SADEK,	Maria	Tereza.	 El	 poder	 judicial	 brasileño:	 una	 institución	 refrac-
taria	 al	 cambio.	 2004.	 Disponível	 em:	 <http://www.bibliojuridica.org/li-
bros/4/1509/5.pdf>.	Acesso	em:	29	maio	2013.

TSURU,	Kotaro.	Toward	enhancing	judicial	efficiency:	role	of	ADR	as	engine	
of	 judicial	 reform.	 2003.	Disponível	 em:	 <http://www.rieti.go.jp/en/spe-2003.	Disponível	 em:	 <http://www.rieti.go.jp/en/spe-
cial/economics-review/016.html>.	Acesso	em:	29	maio	2013.



O direito fundamental à saúde e sua busca em juízo

Ciro José de Andrade Arapiraca1

O	direito	fundamental	à	vida	comporta	diversas	acepções.	Não	basta	
apenas estar vivo, uma vez que se mostra imprescindível garantir-se a vida 
com	qualidade.	Daí	a	importância	de	estar	assegurado	o	acesso	universal	
e	igualitário	à	saúde,	consoante	dispõe	o	art.	196	da	Constituição	Federal:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo medidas po-
líticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para	sua	promoção,	proteção	e	recuperação.

O	mestre	português	Canotilho	(2003,	p.	480)	disserta	acerca	do	que	
intitula	de	“liberdade	igual”.	Trata-se	de	um	vínculo	inexorável	entre	os	
direitos	econômicos,	sociais	e	culturais	e	os	direitos,	garantias	e	liberdades.	
Segundo este conceito, por exemplo, não se deve apenas garantir o direito 
à	inviolabilidade	domiciliar,	mas	ter	assegurado	o	direito	a	possuir	casa.	De	
igual forma, quanto ao assunto em apreço, não deve ser garantido apenas 
formalmente o direito à saúde, possibilitando-se, por conseguinte, acesso a 
cuidados	médicos.

A interpretação do dispositivo constitucional em comento é de que o 
Estado tem de ser visto como gênero, cujas espécies são a União, os estados, 
o	Distrito	Federal	e	os	municípios.	Daí	o	reconhecimento	da	responsabili-
dade	solidária	desses	entes	que	compõem	o	Sistema	Único	de	Saúde	–	SUS	
e	a	legitimidade	para	figurarem	no	polo	passivo	das	lides.	Nesse	sentido:

PROCESSUAL	CIVIL	E	ADMINISTRATIVO.	SISTEMA	ÚNICO	DE	SAÚDE.
FORNECIMENTO	DE	MEDICAMENTOS.	RESPONSABILIDADE	SOLIDÁ-
RIA	DOS	ENTES	FEDERATIVOS.	LEGITIMIDADE	PASSIVA	AD CAUSAM 
DA	UNIÃO.	REPERCUSSÃO	GERAL	DECLARADA	PELO	STF.	SOBRES-
TAMENTO.	IMPOSSIBILIDADE.
1.	O	funcionamento	do	Sistema	Único	de	Saúde	–	SUS	é	de	responsabili-
dade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que 
qualquer dessas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no 

1	Juiz	federal.
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pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação 
para	pessoas	desprovidas	de	recursos	financeiros.
Precedentes	do	STJ.
2.	O	reconhecimento,	pelo	STF,	da	repercussão	geral	não	constitui	hipó-
tese de sobrestamento de recurso que tramita no STJ, mas de eventual 
Recurso	Extraordinário	a	ser	interposto.
3.	A	superveniência	de	sentença	homologatória	de	acordo	implica	a	
perda do objeto do Agravo de Instrumento que busca discutir a legiti-
midade	da	União	para	fornecimento	de	medicamentos.
4.	Agravo	Regimental	não	provido2.

Com	efeito,	o	acesso	à	saúde	tornou-se	bastante	tormentoso.	Em	
contrapartida aos altíssimos tributos pagos neste país, não há uma oferta 
de leitos, exames, remédios e atendimentos médicos compatíveis com a 
carência	dos	cidadãos.	Decerto,	o	Estado	brasileiro	não	vem	conseguindo	
cumprir	eficientemente	com	seu	mister.

Poder-se-ia dizer que, devido às limitações orçamentárias, o Estado 
apenas	tem	garantido	o	acesso	de	poucos	ao	direito	social	em	comento.	Não	
por outra razão, aqueles que não têm condições de custear atendimento mé-
dico privado ou de pagar um plano de saúde permanecem na dependência 
do	Sistema	Único	de	Saúde.

Dessa forma, a população espera horas por um atendimento de emer-
gência, assim como dias, meses (ou até um período maior), aguardando 
para realizar exames, consultas e, inclusive, cirurgias, tempo que pode ser 
determinante para a eficácia de um tratamento ou até mesmo para a sobre-
vivência	de	um	indivíduo.

É importante frisar-se que a Carta Magna assegura, entre os direitos 
sociais,	o	direito	à	saúde	adequada.	Não	se	trata	de	mera	norma	programáti-
ca,	da	qual	não	se	pode	exigir	a	devida	prestação.	O	professor	Ingo	Wolfgang	
Sarlet	(2007,	p.	344)	reconhece	como	norma	programática,	embora	sem	
renunciar	ao	caráter	de	direito	subjetivo	individual,	de	cunho	prestacional.

De fato, não configura apenas um adorno, mas sim uma determinação 
de ordem superior que obriga os poderes públicos a amparar as pessoas que 
dele	necessitem.	De	acordo	com	as	palavras	do	ministro	do	Supremo	Tribunal	

2	AgRg	no	Ag	1107605/SC,	rel.	min.	Herman	Benjamin.	Disponível	em:	<https://ww2.stj.jus.br/re-
vistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=988129&sReg=200802301148&sData=20100914&fo
rmato=PDF>.	Acesso	em:	17	jun.	2013.
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Federal, Celso de Mello, não pode ser reduzida a “promessa constitucional 
inconsequente”3.

Para tanto, as pessoas acionam o Poder Judiciário com o objetivo de 
encontrar	uma	solução	para	tais	problemas.	Assim,	liminares	e	sentenças	
são proferidas, a fim de determinar aos entes públicos obediência ao precei-
to	constitucional.	A	Administração,	atenta	a	esses	acontecimentos,	vem	se	
aparelhando para atender às demandas judiciais, com a criação de comitês 
e	órgãos	especializados.

Contudo, há também uma discussão em torno dos limites de tal atu-
ação	jurisdicional	em	prol	do	direito	à	saúde.	Nessa	toada,	resta	saber	se	
todos estariam salvaguardados ou se haveria a necessidade de se fixarem 
alguns parâmetros, ou seja, seria possível verificar a condição socioeconô-
mica do requerente, a priori, para o deferimento ou tal restrição poderia ser 
considerada inconstitucional? Todo tipo de tratamento seria possível, até 
mesmo os experimentais, ou apenas aqueles reconhecidos por autoridades 
no assunto? Os demandantes podem escolher em que estabelecimentos ou 
por quais profissionais gostariam de ser atendidos ou não caberia a eles essa 
opção? Tal solução não seria uma forma de privilegiar alguns em detrimentos 
de outros que se encontrem na mesma situação?

Em primeiro lugar, deve-se estabelecer se os direitos sociais podem 
ser exigidos de plano ou se haveria a necessidade de uma atuação de ordem 
legislativa	ou	administrativa	neste	particular.	Em	relação	a	essa	indagação, 
imperativo rechaçar a caracterização de tal direito como de eficácia limita- rechaçar a caracterização de tal direito como de eficácia limita-
da,	classificando-o	como	de	eficácia	imediata.	Para	alguns	doutrinadores,	a	
intermediação legislativa faz-se necessária tão somente para determinar os 
modos e os limites desses direitos e não a sua existência (SAMPAIO,	2002,	p.	
679).	E	é	assim	que	o	tema	deve	ser	compreendido.	A	não	atuação	dos	pode-
res	competentes	induz	à	inconstitucionalidade	por	omissão,	parcial	ou	total.

Algumas constituições estrangeiras sequer preveem os direitos so-
ciais como direitos fundamentais, mostrando-se de suma relevância a atuação 
da	jurisdição	constitucional.

Como exemplo, a constituição argentina (SARLET,	2007,	p.	345). A 
Lei Fundamental de Bonn também não trata especificamente dos direitos 
sociais, de modo que o Tribunal Constitucional Federal Alemão (Bundesver-

3	AgRg	no	RE	271.286-8/RS,	rel.	min.	Celso	de	Mello.	Disponível	em:	http://redir.stf.jus.br/pagina-
dorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=335538.	Acesso	em:	17	jun.	2013.
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fassungsgericht) utiliza-se da cláusula do Estado Social para fundamentar o 
direito à prestação em face do Estado (SAMPAIO,	2002,	p.	683-684).

Por outro lado, como dito acima, a nossa Lei Maior já prevê expres-
samente tais espécies de direitos fundamentais, razão pela qual a atuação 
judicial	não	pode	ser	tímida,	quando	omissos	os	poderes	competentes.

Nessa esteira é que os magistrados devem agir em processos envol-
vendo	o	direito	à	saúde.	Deveras,	caso	se	entendesse	que	o	Judiciário	deveria	
se abster, uma vez que estaria adentrando em espaço afeto somente à decisão 
discricionária do Executivo, o preceito constitucional garantidor de tal direito 
estaria	reduzido	a	uma	peça	figurativa.	A	função	judicial,	hodiernamente,	
comporta uma maior participação, um ativismo, não arbitrário, mas tendente 
a	realizar	os	fins	previstos	pela	Carta	Magna.

Quanto à titularidade dos direitos sociais, para Dimitri Dimoulis e 
Leonardo Martins	(2007,	p.	92),	embora	o	constituinte,	no	art.	6°,	através	de	
uma fórmula genérica, não faça	a	mesma	restrição	prevista	no	art.	5°,	também	
se deve outorgar somente aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, 
em	razão	dos	vultosos	investimentos	por	parte	do	Estado.

Todavia, para casos urgentes, nos quais haja algum risco de vida, 
em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, não se pode im-
por	qualquer	entrave	para	o	atendimento	de	emergência.	Completamente	
diferente, noutro giro, é o desrespeito às filas de transplantes, em que os 
brasileiros e aqueles aqui domiciliados passam meses aguardando para do-
ação	de	órgãos.

Dessa forma, quando a hipótese exigir, ao estrangeiro não residente 
no país deve ser oportunizado acesso aos bens e serviços de saúde, salvo 
quando importar em privilégio em detrimento dos nacionais e dos residen-
tes	no	país.

Os mesmos autores entendem, também, que a titularidade deve ser 
verificada in concreto,	caso	a	caso.	Explicam	que,	em	razão	das	limitações	
orçamentárias, “não se pode justificar o pedido de quem tem acesso ao bem 
ou	serviço”	(DIMOULIS;	MARTINS,	2007,	p.	92),	apesar	da	fórmula	genérica	
(“todos”)	prevista	no	art.	196.	Adiante,	há	uma	melhor	abordagem	do	ponto.

A questão do custo dos direitos sociais também é salientada por Ca-
notilho	(2003,	p.	481),	segundo o qual, “os direitos sociais só existem quando 
e	enquanto	existir	dinheiro	nos	cofres	públicos”.	Em	relação	a	tal	limitação,	
criou-se um princípio conhecido como “reserva do possível” (Vorbehalt des 
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Möglichen), a partir do qual, consoante o autor, foi erigida a garantia do mínimo 
social,	a	fim	de	tutelar	o	respeito	à	dignidade	da	pessoa	humana.	O	profes-
sor alemão Robert Alexy	(2008,	p.	512)	cunhou a expressão “direitos sociais 
fundamentais mínimos”, que poderia ser interpretada como “direitos a um 
mínimo existencial, a uma moradia simples, à educação fundamental e média, 
à	educação	profissionalizante	e	a	um	patamar	mínimo	de	assistência	médica”.

Importante delimitar qual seria a extensão da tutela do direito à saú-
de, no sentido de interpretá-lo como um instrumento de igualdade material, 
para satisfazer um status mínimo, ou se comportaria a busca por um padrão 
ótimo.

Logicamente, decisões judiciais devem ser formuladas e pensadas 
em	cada	caso	de	uma	maneira	particular.	Entrementes,	é	possível	a	criação	
de	alguns	parâmetros	para	se	permitir	a	racionalização.

Em primeiro lugar, os tratamentos experimentais, sem nenhuma 
eficácia comprovada e sem a chancela de autoridades na área médica, não 
devem	ser	autorizados,	sobretudo	quando	realizados	fora	do	país.	O	trata-
mento em terra estrangeira apenas deve ser permitido como uma medida 
excepcional, desde que atendidos os requisitos ora mencionados, bem como 
quando certificado que nenhum tratamento à disposição no país garanta um 
resultado	satisfatório.

Além disso, como dito acima em relação às urgências e emergências, 
tendo em vista o risco à vida do postulante, o atendimento tem de ser ga-
rantido, não se permitindo, previamente, maiores discussões, sob pena da 
ineficácia	da	medida	que	venha	a	ser	tomada.

Os tratamentos com finalidades meramente estéticas também devem 
ser excluídos da proteção em comento, ainda que se fale em direito à felicida-
de.	Todavia,	de	outro	modo,	tende-se	a	pensar	em	hipóteses	nas	quais	perito	
nomeado ou comissão médica atestem a sua necessidade, para possibilitar 
a	própria	convivência	do	requerente	em	sociedade.	O	atendimento	psicoló-
gico	e	os	serviços	de	fisioterapia	tendem	a	ser	entendidos	da	mesma	forma.

É cediço ressaltar que não se defende a gratuidade absoluta dos ser- que não se defende a gratuidade absoluta dos ser-
viços de saúde, sobretudo porque a própria ordem constitucional prevê a 
participação da iniciativa privada, o que torna lícita a sua cobrança, levando-
-se em consideração o princípio da razoabilidade, razão pela qual, os sujeitos 
que possuam recursos financeiros suficientes para o custeio, sem prejuízo 
do seu sustento e do de sua família, não deverão ser tutelados	judicialmente.	
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Deveras, acesso universal e igualitário não significa acesso gratuito (SARLET, 
2007,	p.	347).

Tal diferença é reportada por Robert Alexy	(2008,	p.	503)	entre a 
liberdade jurídica e a liberdade fática, uma vez que a primeira seria a per-
missão jurídica de se fazer ou deixar de fazer algo e a segunda seria a pos-
sibilidade	real	de	escolher	entre	as	alternativas.

Além disso, deve-se atentar, ainda, para o princípio da solidariedade, 
haja vista que não se deve vincular o pagamento de tributos a um direito 
adquirido	a	atendimento	no	âmbito	da	saúde.	Pelo	contrário,	os	desprovidos	
de capacidade contributiva mostram-se como os mais necessitados a tais 
prestações.

Desse modo, não se deve deferir de plano o pedido, sem a verifica-
ção	da	condição	socioeconômica	do	postulante,	salvo	em	casos	urgentes.	
Tal procedimento demanda ser célere o suficiente, a fim de evitar maiores 
consequências.	Apesar	de	o	direito	constitucional	à	saúde	ser	garantido	a	
todos, a concessão irrestrita poderá proporcionar uma maior exclusão dos 
hipossuficientes, visto que o acesso à justiça é mais fácil às pessoas com 
melhor situação econômica, em razão da possibilidade de contratação de 
advogados, nada obstante a participação cada vez maior das defensorias 
públicas,	caminho	essencial	para	garantia	de	direito	tão	fundamental.

Observe-se que esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal 
quando analisada questão sobre o fornecimento de medicamentos, uma vez 
que restringe aos “necessitados” ou “desde que demonstrada sua necessi-
dade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios”, bem como 
em outras hipóteses, quando se reporta a “pessoa de insuficientes recursos 
financeiros”, consoante os arestos a seguir transcritos:

SAÚDE	–	PROMOÇÃO	–	MEDICAMENTOS.	O	preceito	do	artigo	196	
da Constituição Federal assegura aos necessitados o fornecimento, 
pelo Estado, dos medicamentos indispensáveis ao restabelecimento 
da saúde4.
EMENTA:	AGRAVO	REGIMENTAL	NO	RECURSO	EXTRAORDINÁRIO.	
CONSTITUCIONAL	E	PROCESSUAL	CIVIL.	DIREITO	À	SAÚDE	(ART.	196,	
CF).	FORNECIMENTO	DE	MEDICAMENTOS.	SOLIDARIEDADE	PASSI-
VA	ENTRE	OS	ENTES	FEDERATIVOS.	CHAMAMENTO	AO	PROCESSO.	
DESLOCAMENTO	DO	FEITO	PARA	JUSTIÇA	FEDERAL.	MEDIDA	PRO-

4	ARE	650359	AgR,	rel.	min.	Marco	Aurélio.	Disponível	em:	<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=TP&docID=1810238>.	Acesso	em:	17	jun.	2013.
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TELATÓRIA.	IMPOSSIBILIDADE.	1.	O	artigo	196	da	CF	impõe	o	dever	
estatal de implementação das políticas públicas, no sentido de conferir 
efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de doenças e 
às	medidas	necessárias	para	proteção	e	recuperação	dos	cidadãos.	2.	
O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e 
fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas 
públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recur-
sos	em	seus	orçamentos	para	implementação	das	mesmas.	(arts.	23,	
II,	e	198,	§	1º,	da	CF).	3.	O	recebimento	de	medicamentos	pelo	Estado	
é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer 
um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e 
a	impossibilidade	de	custeá-los	com	recursos	próprios.	Isto	por	que,	
uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no 
espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garanti-
do pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a 
devida	prestação	jurisdicional.	4.	In casu, o chamamento ao processo 
da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente 
protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de 
atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para 
evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da 
saúde	da	recorrida.	5.	Agravo	regimental	no	recurso	extraordinário	
desprovido5.

Ementa:	AGRAVO	DE	INSTRUMENTO.	MUNICÍPIO.	CIRURGIA.	DIREITO	
À	SAÚDE.	AGRAVO	REGIMENTAL	DESPROVIDO.	O	recurso	extraor-
dinário,	ao	alegar	que	o	acórdão	recorrido	ofende	o	preceito	do	art.	
198,	versa	questão	constitucional	não	ventilada	na	decisão	recorrida	
e que não foi objeto de embargos de declaração, faltando-lhe, pois, o 
indispensável	prequestionamento	(Súmulas	282	e	356).	O	acórdão	
impugnado, ao garantir o acesso da agravada, pessoa de insuficientes 
recursos financeiros, a tratamento médico condigno ao quadro clínico 
apresentado, resguardando-lhe o direito à saúde, decidiu em conso-
nância	com	a	jurisprudência	desta	Corte	sobre	o	tema.	Precedentes.	
Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora 
o	art.	196	da	Constituição	de	1988	traga	norma	de	caráter	programá-
tico, o Município não pode furtar-se do dever de propiciar os meios 
necessários	ao	gozo	do	direito	à	saúde	por	todos	os	cidadãos.	Se	uma	
pessoa necessita, para garantir o seu direito à saúde, de tratamento 

5 RE 607381 AgR, rel. min. Luiz Fux. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.
jsp?docTP=AC&docID=624235>. Acesso em: 17 jun. 2013.



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

66

médico adequado, é dever solidário da União, do estado e do município 
providenciá-lo.	Precedentes.	Agravo	regimental	desprovido6.

Outro ponto de essencial relevância é a questão de uma eventual 
violação ao princípio da isonomia, pois, ao priorizar aqueles que buscam a 
tutela jurisdicional, a ordem de atendimento em postos de saúde e nos hos-
pitais	públicos	estaria	sendo	subvertida.	Alguns	dissertam,	inclusive,	que	os	
juízes	estariam	escolhendo	quem	teria	o	direito	de	morrer	ou	de	viver.	No	
entanto,	não	há	que	se	entender	dessa	forma.	De	fato,	o	ordenamento	garante	
o direito à saúde a todos e, quando o Executivo não assegura os meios para 
sua implementação,	aquele	raciocínio	merece	ser	afastado.

Impende atentar-se, ainda, para a criação de órgãos públicos e co-
mitês especializados no atendimento dessas demandas judiciais, os quais, 
obviamente, quando a urgência do caso não exigir o contrário, deverão ser 
previamente consultados, inclusive para que se constate se o remédio já se 
encontra disponível ou se o atendimento está sendo ofertado sem qualquer 
entrave.

Demais, a regra é que a determinação judicial seja cumprida através 
da rede pública, razão pela qual se admite o cumprimento em estabelecimen-
to particular quando não houver vagas no local ou quando o atendimento 
público	mostrar-se	insuficiente.	A	remoção	do	jurisdicionado	de	um	local	
para outro também deve ser proporcionada pelos réus no processo, da ma-
neira	mais	rápida	e	segura.

Em outras palavras, não caberia ao demandante optar qual seria o 
estabelecimento ou o profissional de sua preferência, salvo quando a situa-
ção não comportar maiores retardamentos, havendo certa autonomia com 
relação ao atendimento do comando judicial, logicamente, quando a decisão 
encontrar-se desprovida de especificação, desde que respeitados os padrões 
mínimos	de	qualidade	e	eficiência.

Noutro giro, alguns casos comportam a realização de perícia médica, 
acerca da necessidade da prestação, sobremaneira quanto aos medicamentos, 
em especial quanto à existência de equivalente com menor custo e à eficácia 
de	tratamentos	experimentais,	inclusive	daqueles	disponíveis	fora	do	país.

6	AI	550530	AgR,	rel.	min.	Joaquim	Barbosa.	Disponível	em:	<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=TP&docID=2555288>.	Acesso	em:	17	jun.	2013.
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Apesar de ser um argumento substancial, a questão do limite orça-
mentário não pode ser discutida em cada processo, visto que cada um deles, 
individualmente considerado, não é suficiente para causar um colapso nas 
finanças	públicas.	Se	há	uma	crescente	procura	do	Poder	Judiciário	para	
solução dos problemas, tal se deve mais em razão de administrações irres-
ponsáveis	e	pouco	competentes	do	que	da	falta	de	recursos	públicos.

Com efeito, os casos cada vez mais frequentes de corrupção, de desvio 
e da má utilização das verbas públicas, do superfaturamento de obras, entre 
outros atos de improbidade administrativa, demonstram que a transposição 
da reserva do possível para a realidade brasileira não pode ser feita auto-
maticamente,	desconsiderando	as	particularidades	deste	país	continental.

É preciso se ter em mente que, em verdade, a atuação jurisdicional 
pode ser importante para advertir as esferas federal, estaduais, distritais e 
municipais da necessidade de uma melhor oferta das prestações de saúde, 
no que diz respeito tanto à sua quantidade (extensão) e celeridade (rapidez 
nos atendimentos), quanto à qualidade, principalmente na fase de prevenção 
das	moléstias.

Caberia, então, aos legitimados das ações coletivas, mormente ao 
Ministério Público, exigir dos poderes públicos a implementação adequada 
do direito fundamental à saúde, o que vem sendo admitido, sem configurar 
violação ao princípio da separação dos poderes7, a fim de que a tutela ju-
risdicional não se torne a regra para cada indivíduo, mas sim a exceção no 
caminho	para	a	solução	de	tais	problemas.
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A aplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa aos 
agentes políticos

Cristiano Miranda de Santana1

1 Introdução

A	Lei	8.429/1992,	em	regulamentação	do	disposto	no	art.	37,	§	4º,	
da CF, dispõe sobre atos de improbidade administrativa praticados contra 
a	Administração.	A	capitulação	destes	atos	foi	posta	no	referido	diploma	
legal	nos	arts.	9º	(quando	importam	enriquecimento	ilícito	do	agente),	10	
(aqueles	lesivos	ao	erário)	e	11	(quando	atentam	contra	os	princípios	da	
Administração).

Bem se sabe que a admissibilidade de tal instrumento jurídico contra 
agentes políticos e a competência para o julgamento destas ações ainda está 
longe de uma pacificação, merecendo do meio acadêmico a contribuição 
necessária para a sedimentação de um entendimento em prol do melhor 
interesse	público	e	da	segurança	jurídica.

É com este propósito que foi elaborado este opúsculo, desejando, 
pelo	menos,	instigar	a	reflexão	do	leitor	sobre	o	tema.

2 Agente político

A análise do tema exige que se estabeleça o que se entende por agente 
político	no	sistema	jurídico	brasileiro.

Agente político é uma espécie de agente público, expressão que abar-
ca	toda	e	qualquer	pessoa	que,	de	qualquer	forma,	exerce	um	cargo	público.	
As características e peculiaridades da espécie são expostas por Celso Antônio 
Bandeira de Mello (1998,	p.	151-152)	nestas	linhas:

Agentes políticos são os titulares dos cargos estruturais à organiza-
ção política do País, ou seja, ocupantes dos que integram o arcabouço 
constitucional	do	Estado,	o	esquema	fundamental	do	Poder.	Daí	que	se	

1	Juiz	federal.
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constituem	nos	formadores	da	vontade	superior	do	Estado.	São	agentes	
políticos apenas o Presidente da República, os governadores, prefeitos 
e respectivos vices, os auxiliares imediatos dos chefes de Executivo, isto 
é, ministros e secretários das diversas pastas, bem como os senadores, 
deputados	federais	e	estaduais	e	os	vereadores.
O vínculo que tais agentes entretêm com o Estado não é de natureza 
profissional,	mas	de	natureza	política.	Exercem	um	múnus público. Vale 
dizer, o que os qualifica para o exercício das correspondentes funções 
não é a habilitação profissional, a aptidão técnica, mas a qualidade 
de cidadãos, membros das civitas e por isto candidatos possíveis à 
condução	dos	destinos	da	Sociedade.

Hely Lopes Meirelles (2007,	p.	77), de forma mais ampla, salienta que:
Os agentes políticos exercem funções governamentais, judiciais e 
quase-judiciais, elaborando normas legais, conduzindo os negócios 
públicos, decidindo e atuando com independência nos assuntos de sua 
competência.	São	as	autoridades	públicas	supremas	do	Governo	e	da	
Administração, na área de sua atuação, pois não são hierarquizadas, 
sujeitando-se apenas aos graus e limites constitucionais e legais da 
jurisdição.	Em	doutrina,	os	agentes	políticos	têm	plena	liberdade	fun-
cional, equiparável à independência dos juízes nos seus julgamentos, e, 
para tanto, ficam a salvo de responsabilização civil por seus eventuais 
erros de atuação, a menos que tenham agido com culpa grosseira, má-
-fé	ou	abuso	de	poder.

E complementa:
Realmente, a situação dos que governam e decidem é bem diversa da 
dos que simplesmente administram e executam encargos técnicos e 
profissionais,	sem	responsabilidade	de	decisão	e	opções	políticas.	Daí	
por que os agentes políticos precisam de ampla liberdade funcional e 
maior	resguardo	para	o	desempenho	de	suas	funções.	As	prerrogativas	
que se concedem aos agentes políticos não são privilégios pessoais; 
são garantias necessárias ao pleno exercício de suas altas e complexas 
funções	governamentais	e	decisórias.	Sem	essas	prerrogativas	funcio-
nais os agentes políticos ficariam tolhidos na sua liberdade de opção 
e decisão, ante o temor de responsabilização pelos padrões comuns 
da culpa civil e do erro técnico a que ficam sujeitos os funcionários 
profissionalizados.	
Nesta categoria se enquadram os chefes de Executivo (Presidente da 
República,	governadores	e	prefeitos)	[...]	(MEIRELLES,	2007,	p.	77-78).
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Portanto, é possível, numa síntese, defini-los como agentes forma-
dores da vontade estatal, cuja legitimidade emana diretamente da carta 
política, e, por isso, atuam com independência inextensível aos servidores 
públicos	em	geral.

3 Sujeitos da improbidade administrativa

A precisa definição normativa do sujeito ativo do ilícito é decorrência 
necessária	do	princípio	da	legalidade,	aplicável	a	qualquer	sistema	punitivo.	
Relativamente aos atos de improbidade, a definição do agente é obtida pela 
conjugação	dos	arts.	1º	a	3º	da	Lei	8.429/1992.

No	art.	1º	estão	enumeradas	as	entidades	contra	as	quais	o	ilícito	
pode ser praticado, a saber:

[...]	a	administração	direta,	indireta	ou	fundacional	de	qualquer	dos	
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de 
Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de enti-
dade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra 
com	mais	de	cinqüenta	por	cento	do	patrimônio	ou	da	receita	anual	[...].

O	parágrafo	único	do	art.	1º	arrola	outras	entidades	que	podem	ser	
vítimas de ações ímprobas:

[...]	entidade	que	receba	subvenção,	benefício	ou	incentivo,	fiscal	ou	
creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou 
custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de cinqüenta 
por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, 
a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos 
cofres	públicos.

A limitação referida na parte final do dispositivo é compatível com o 
bem jurídico tutelado, circunscrito ao patrimônio destas entidades, formado 
ou	sustentado,	ainda	que	parcial	ou	indiretamente,	por	recursos	públicos.

O sujeito ativo de ato de improbidade é “qualquer agente público, 
servidor	ou	não”	(art.	1º),	reputando-se	como	tal:

[...]	todo	aquele	que	exerce,	ainda	que	transitoriamente	ou	sem	remu-
neração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer 
outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou 
função	nas	entidades	mencionadas	no	artigo	anterior	(art.	2º).
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Completando a incidência subjetiva das normas sancionatórias, o 
art.	3º	da	Lei	8.429/1992	estabelece	que	as	suas	disposições	são	aplicáveis	
“[...]	no	que	couber,	àquele	que,	mesmo	não	sendo	agente	público,	induza	
ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob 
qualquer	forma	direta	ou	indireta”.

Resta definir se o dispositivo legal merece (ou não) uma interpretação 
restritiva	à	luz	da	Constituição	em	relação	aos	agentes	políticos.	E	não	se	
pode	abordar	esta	questão	sem	que	se	mencione	a	Reclamação	2.138-DF,	
julgada	pelo	Supremo	Tribunal	Federal	em	13/06/2007.

Na referida Reclamação, relatada originariamente pelo ministro Nel-
son	Jobim,	o	STF	decidiu,	por	maioria	de	votos	(6	x	5),	que	os	agentes	polí-
ticos, passíveis de responsabilização por crime de responsabilidade, estão 
excluídos de ser processados por improbidade administrativa, devendo res-
ponder	especificamente	por	seus	atos,	como	sendo	atos	unicamente	políticos.

Isso significa que o STF, naquela oportunidade, entendeu que os atos 
de improbidade se equivalem a infrações político-administrativas, estando 
enquadradas na classe dos crimes de responsabilidade, com apuração e 
punição	pela	Lei	1.079/1950	e	pelo	Decreto-Lei	201/1967.	Desse	modo,	aos	
juízos de primeiro grau faltaria competência para processar tais infrações, 
porquanto tais agentes, em matéria penal, ordinariamente não são julgados 
na	primeira	instância,	pelo	menos	enquanto	estão	no	exercício	do	cargo.

Entretanto, esse parece não ser o posicionamento definitivo da Cor-
te Suprema, pois não participaram de tal julgamento os ministros Ricardo 
Lewandowski,	Carmem	Lúcia,	Dias	Toffoli,	Luiz	Fux	,	Rosa	Weber	e	Teori	
Zavascki,	integrantes	de	sua	atual	composição.

Percebe-se que tal discussão, em seu fundo, volta a tratar da natureza 
jurídica das infrações de improbidade administrativa, que se havia pacificado 
como	de	natureza	civil.	No	entanto,	agora,	novamente	se	retoma	o	debate	
examinando-se	a	sua	incidência	em	relação	aos	agentes	políticos.

A se manter o entendimento sufragado na Reclamação, perder-se-
-á um importante instrumento de combate à corrupção e à prática de atos 
contrários	à	probidade	administrativa	em	nosso	país.

Em que pese a existência de vozes que apoiam o entendimento vito-
rioso na referida Reclamação2, parece que o acerto se encontra com aqueles 
que	pensam	o	contrário.

2	A	exemplo	de	Alvarenga	(2002)	e	Wald;	Mendes	(1998,	p.	213-216).
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Se assim não fosse, estar-se-ia restringindo o espectro de responsa-
bilidade naturalmente ínsito ao agente político, que, por deter maior poder, 
deve	ser	submetido	a	um	maior	controle.	Realmente	essa	espécie	de	agente	
público possui regime especial de responsabilidade, não se submetendo à 
responsabilização puramente administrativa, tal como estritamente prevista 
no	Estatuto	dos	Servidores	Públicos	(Lei	8.112/1990).	Todavia,	esse	reconhe-
cimento	não	afasta	a	incidência	do	regime	instaurado	pela	Lei	8.429/1992.

O fato é que a Lei de Improbidade Administrativa aplica-se a todos os 
agentes	públicos	indiscriminadamente,	consoante	disciplina	o	art.	37,	§	4º,	da	
Constituição (até mesmo porque o caput	do	art.	37	abarca,	expressamente,	
todo o aparato estatal, independentemente da função preponderante à qual 
o	agente	encontra-se	vinculado).

E justamente nesta linha de entendimento foi o voto vencido do mi-
nistro	Joaquim	Barbosa	na	Reclamação	2.138-DF,	verbis:

[...]	Uma	tal	discrepância	contraria,	a	meu	sentir,	um	dos	postulados	
básicos do regime democrático, aquilo que no direito norte-americano 
se traduz na elucidativa expressão “accountability”, e que consiste no 
seguinte: nas verdadeiras Democracias, a regra fundamental é: quanto 
mais elevadas e relevantes as funções assumidas pelo agente público, 
maior há de ser o grau de sua responsabilidade e não o contrário, como 
se	propõe	nestes	autos.
[...]	Vista	de	outro	ângulo,	a	proposta	que	vem	obtendo	acolhida	até	
o momento nesta Corte, no meu modo de entender, além de absolu-
tamente inconstitucional, é a-histórica e reacionária, na medida em 
que ela anula algumas das conquistas civilizatórias mais preciosas 
obtidas	pelo	homem	desde	as	revoluções	do	final	do	século	XVIII.	Ela	
propõe nada mais nada menos do que o retorno à barbárie da época 
do absolutismo, propõe o retorno a uma época em que certas classes 
de pessoas tinham o privilégio de não se submeterem às regras em 
princípio aplicáveis a todos, tinham a prerrogativa de terem o seu 
ordenamento	jurídico	próprio,	particular.	Trata-se,	como	já	afirmei,	
de um gigantesco retrocesso institucional na perspectiva da notável 
evolução institucional experimentada pelo nosso país nas últimas duas 
décadas, cuida-se, a meu sentir, de uma lamentável tentativa de REBA-
NANIZAÇÃO de nossa República!

Noutra oportunidade, o STF, ainda que de forma reflexa, enfrentara 
o	tema	quando	julgou	a	ADI	2.797/DF,	ocasião	em	que	declarou	a	inconsti-
tucionalidade	da	Lei	10.628/2002,	que	mantinha,	através	da	inserção	dos	
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§§	1º	e	2º	no	art.	84	do	CPP,	a	competência	por	prerrogativa	de	foro	em	mo-
mento posterior à cessação da função pública exercida pelo agente político 
e estendia tal competência para o julgamento das ações civis públicas por 
ato	de	improbidade	administrativa.

Do referido acórdão se extrai o entendimento de que a Corte, em 
posição	diversa	da	que	adotara	na	Reclamação	2.138-DF,	afastou	a	equipa-
ração entre crime de responsabilidade e improbidade administrativa, pois, 
se assim não fosse, teria ao menos emprestado uma interpretação conforme 
a	Constituição	ao	§	2º	do	art.	84	do	CPP	para	reconhecer	a	prerrogativa	de	
foro no julgamento das ações civis públicas por ato de improbidade admi-
nistrativa,	enquanto	o	dignitário	estivesse	no	exercício	do	cargo.	Todavia,	
assim	não	procedeu	o	STF	naquela	oportunidade.

O acórdão referido encontra-se assim ementado:
EMENTA:	I.	ADIn:	legitimidade	ativa:	“entidade	de	classe	de	âmbito	
nacional”	(art.	103,	IX,	CF):	Associação	Nacional	dos	Membros	do	Mi-
nistério	Público	–	CONAMP	1.	Ao	julgar,	a	ADIn	3153-AgR,	12.08.04,	
Pertence,	Inf	STF	356,	o	plenário	do	Supremo	Tribunal	abandonou	o	
entendimento	que	excluía	as	entidades	de	classe	de	segundo	grau	–	
as	chamadas	“associações	de	associações”	–	do	rol	dos	legitimados	à	
ação	direta.	2.	De	qualquer	sorte,	no	novo	estatuto	da	CONAMP	–	agora	
Associação	Nacional	dos	Membros	do	Ministério	Público	–	a	qualidade	
de “associados efetivos” ficou adstrita às pessoas físicas integrantes 
da	categoria,	–	o	que	basta	a	satisfazer	a	jurisprudência	restritiva	–,	
ainda que o estatuto reserve às associações afiliadas papel relevante 
na	gestão	da	entidade	nacional.	II.	ADIn:	pertinência	temática.	Presen-
ça da relação de pertinência temática entre a finalidade institucional 
das duas entidades requerentes e os dispositivos legais impugnados: 
as normas legais questionadas se refletem na distribuição vertical de 
competência	funcional	entre	os	órgãos	do	Poder	Judiciário	–	e,	em	
conseqüência,	entre	os	do	Ministério	Público.	III.	Foro	especial	por	
prerrogativa de função: extensão, no tempo, ao momento posterior à 
cessação	da	investidura	na	função	dele	determinante.	Súmula	394/STF	
(cancelamento	pelo	Supremo	Tribunal	Federal).	Lei	10.628/2002,	que	
acrescentou	os	§§	1º	e	2º	ao	artigo	84	do	C.	Processo	Penal:	pretensão	
inadmissível de interpretação autêntica da Constituição por lei ordiná-
ria e usurpação da competência do Supremo Tribunal para interpretar 
a	Constituição:	inconstitucionalidade	declarada.	1.	O	novo	§	1º	do	art.	
84	CPrPen	constitui	evidente	reação	legislativa	ao	cancelamento	da	
Súmula	394	por	decisão	tomada	pelo	Supremo	Tribunal	no	Inq	687-
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QO,	25.8.97,	rel.	o	em.	Ministro	Sydney	Sanches	(RTJ	179/912),	cujos	
fundamentos	a	lei	nova	contraria	inequivocamente.	2.	Tanto	a	Súmula	
394,	como	a	decisão	do	Supremo	Tribunal,	que	a	cancelou,	derivaram	
de	interpretação	direta	e	exclusiva	da	Constituição	Federal.	3.	Não	
pode a lei ordinária pretender impor, como seu objeto imediato, uma 
interpretação da Constituição: a questão é de inconstitucionalidade 
formal, ínsita a toda norma de gradação inferior que se proponha a 
ditar	interpretação	da	norma	de	hierarquia	superior.	4.	Quando,	ao	
vício de inconstitucionalidade formal, a lei interpretativa da Consti-
tuição acresça o de opor-se ao entendimento da jurisprudência cons-
titucional	do	Supremo	Tribunal	–	guarda	da	Constituição	–,	às	razões	
dogmáticas acentuadas se impõem ao Tribunal razões de alta política 
institucional para repelir a usurpação pelo legislador de sua missão 
de intérprete final da Lei Fundamental: admitir pudesse a lei ordinária 
inverter a leitura pelo Supremo Tribunal da Constituição seria dizer 
que a interpretação constitucional da Corte estaria sujeita ao referendo 
do	legislador,	ou	seja,	que	a	Constituição	–	como	entendida	pelo	órgão	
que	ela	própria	erigiu	em	guarda	da	sua	supremacia	–,	só	constituiria	
o correto entendimento da Lei Suprema na medida da inteligência que 
lhe desse outro órgão constituído, o legislador ordinário, ao contrário, 
submetido	aos	seus	ditames.	5.	Inconstitucionalidade	do	§	1º	do	art.	
84	C.	Pr.	Penal,	acrescido	pela	lei	questionada	e,	por	arrastamento,	
da	regra	final	do	§	2º	do	mesmo	artigo,	que	manda	estender	a	re-
gra	à	ação	de	improbidade	administrativa.	IV.	Ação	de	improbidade	
administrativa: extensão da competência especial por prerrogativa 
de função estabelecida para o processo penal condenatório contra 
o	mesmo	dignitário	(§	2º	do	art.	84	do	C	Pr	Penal	introduzido	pela	
L.	10.628/2002):	declaração,	por	lei,	de	competência	originária	não	
prevista	na	Constituição:	inconstitucionalidade.	1.	No	plano	federal,	
as hipóteses de competência cível ou criminal dos tribunais da União 
são as previstas na Constituição da República ou dela implicitamente 
decorrentes,	salvo	quando	esta	mesma	remeta	à	lei	a	sua	fixação.	2.	
Essa exclusividade constitucional da fonte das competências dos tri-
bunais federais resulta, de logo, de ser a Justiça da União especial em 
relação	às	dos	Estados,	detentores	de	toda	a	jurisdição	residual.	3.	
Acresce que a competência originária dos Tribunais é, por definição, 
derrogação da competência ordinária dos juízos de primeiro grau, do 
que decorre que, demarcada a última pela Constituição, só a própria 
Constituição	a	pode	excetuar.	4.	Como	mera	explicitação	de	compe-
tências originárias implícitas na Lei Fundamental, à disposição legal 
em causa seriam oponíveis as razões já aventadas contra a pretensão 
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de imposição por lei ordinária de uma dada interpretação constitu-
cional.	5.	De	outro	lado,	pretende	a	lei	questionada	equiparar	a	ação	
de	improbidade	administrativa,	de	natureza	civil	(CF,	art.	37,	§	4º),	à	
ação penal contra os mais altos dignitários da República, para o fim de 
estabelecer competência originária do Supremo Tribunal, em relação à 
qual a jurisprudência do Tribunal sempre estabeleceu nítida distinção 
entre	as	duas	espécies.	6.	Quanto	aos	Tribunais	locais,	a	Constituição	
Federal	–	salvo	as	hipóteses	dos	seus	arts.	29,	X,	e	96,	III	–,	reservou	
explicitamente às Constituições dos Estados-membros a definição da 
competência dos seus tribunais, o que afasta a possibilidade de ser 
ela	alterada	por	lei	federal	ordinária.	V.	Ação	de	improbidade	admi-
nistrativa e competência constitucional para o julgamento dos cri-
mes	de	responsabilidade.	1.	O	eventual	acolhimento	da	tese	de	que	a	
competência constitucional para julgar os crimes de responsabilidade 
haveria de estender-se ao processo e julgamento da ação de improbi-
dade,	agitada	na	Rcl	2138,	ora	pendente	de	julgamento	no	Supremo	
Tribunal, não prejudica nem é prejudicada pela inconstitucionalidade 
do	novo	§	2º	do	art.	84	do	C.Pr.Penal.	2.	A	competência	originária	dos	
tribunais para julgar crimes de responsabilidade é bem mais restri-
ta que a de julgar autoridades por crimes comuns: afora o caso dos 
chefes	do	Poder	Executivo	–	cujo	impeachment	é	da	competência	dos	
órgãos	políticos	–	a	cogitada	competência	dos	tribunais	não	alcançaria,	
sequer por integração analógica, os membros do Congresso Nacional 
e das outras casas legislativas, aos quais, segundo a Constituição, não 
se	pode	atribuir	a	prática	de	crimes	de	responsabilidade.	3.	Por	outro	
lado, ao contrário do que sucede com os crimes comuns, a regra é que 
cessa a imputabilidade por crimes de responsabilidade com o termo 
da	investidura	do	dignitário	acusado.	(ADI	2797,	Relator(a):	minis-
tro	Sepúlveda	Pertence,	Tribunal	Pleno,	julgado	em	15/09/2005,	DJ	
19/12/2006	PP-00037	EMENT	VOL-02261-02	PP-00250).

De fato, esse é o entendimento mais consentâneo com a Lei Maior, 
que,	no	§	4º	do	art.	37,	estabelece	que	os	atos	de	improbidade	administrativa	
importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 
previstas	em	lei,	sem	prejuízo	da	ação	penal	cabível.

Como se vê, a Constituição ressalta a possibilidade de responsabiliza-
ção	cumulativa	do	agente,	na	esfera	penal	e	extrapenal.	Se	o	ato	de	improbi-
dade administrativa se equiparasse a crime de responsabilidade — tal como 
pensa uma corrente jurisprudencial e doutrinária — não haveria necessidade 
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de a Constituição expressamente admitir a possibilidade de cumulação de 
sanções.	Aliás,	relembrando	postulado	hermenêutico,	não	há	na	Constituição	
termos inúteis, nem antinomias que possam comprometer a sua unidade e 
coesão	internas.

Reforçando esta compreensão, convém destacar o pensamento de 
Francisco Glauber Pessoa Alves (2009),	que, em tese de doutorado, asse-
verou:

[...]	A	hermenêutica	que	busca	traços	de	similaridade	das	sanções	im-
postas	pela	Lei	nº	8.429/92	com	o	direito	penal	restou	plenamente	
ultrapassada	com	o	julgamento	pelo	STF	da	Adin	2.797/DF,	que	de-
clarou	a	inconstitucionalidade	dos	§§	1º	e	2º	do	art.	84	do	Código	de	
Processo	Penal,	introduzidos	pela	Lei	nº	10.628/2002.	Não	fosse	por	
isso, caminha absolutamente na contramão da história a restrição aos 
relevantes	valores	contidos	na	Lei	nº	8.429/92,	que	deve	ser	interpre-
tada em prol da sociedade, e não de garantias de cunho meramente 
individual,	a	inviabilizarem	completamente	seus	anseios.
É,	por	exclusão,	de	direito	não-penal	a	Lei	nº	8.429/92,	donde	
descabido invocar aplicabilidade de preceitos que não lhes são próprios 
e	exclusivos.	A	preservação	dos	direitos	políticos	é	uma	faculdade	
conferida	a	qualquer	do	povo.	Tanto	não	se	faz	ou	mostra	irrenunci-do	povo.	Tanto	não	se	faz	ou	mostra	irrenunci-
ável que o voto, conquanto obrigatório, pode deixar de ser exercido, 
tocando	ao	eleitor	sofrer	as	sanções	previstas	na	lei	eleitoral	(art.	7º	
da	Lei	nº	4.737,	de	15	de	julho	de	1965).	Igualmente,	a	tanto	equivale	
o	voto	em	branco	ou	nulo.
Ao cabo, não existem, para nós, dúvidas de que a regência das rela-
ções entre agentes públicos e pessoas jurídicas de direito público é 
de direito administrativo (direito civil lato sensu) e somente a título 
excepcional	de	direito	penal.	Toca	a	este	a	definição	de	determinados	
fatos como infrações, se et in quantum tais fatos afetem tão profunda-
mente uma escala valorativa cuja magnitude enseje a edição de lei que 
retirem-nos	da	esfera	do	direito	administrativo	para	o	direito	penal.
O tratamento conjunto e imputador de sanções nas esferas penal, civil 
lato sensu e administrativa (civil stricto sensu) é igualmente possível 
no	nosso	direito,	ressalvados	os	temperamentos	antes	feitos.
Não ter o intérprete a perfeita noção disso pode acarretar a mistura 
de ramos diferentes do direito, resultando em conceitos e institutos 
jurídicos confusos, eis que materialmente distintas suas matizes dog-
máticas.	Pior,	pode	contribuir	para	a	ineficiência	pragmática	tanto	do	
tertium genus que surgir disso como também das responsabilizações 
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de cunho penal e administrativo isoladamente consideradas, prestando 
um	desserviço	ao	direito	como	um	todo.
Se assim o é, já se adiantou nosso posicionamento com relação à natu-
reza	da	AIA.	Ela	é	de	direito	não	penal,	civil	(lato sensu) e predominan-
temente	administrativa.	É	norma	que	visa	aplicar	sanções	de	cunho	
civil (perda de bens e valores, multa e proibição de contratar com o 
Poder Público, perda da função pública e dos direitos políticos), com 
previsão	a	partir	de	regime	jurídicos	administrativo	posto	na	CF	(§	4º,	
art.	37)	e	sem	qualquer	laivo	de	caráter	penal.

Portanto, crime de responsabilidade e improbidade administrativa 
são institutos distintos, sendo a ação civil pública o instrumento adequado 
para	a	imposição	das	sanções	descritas	no	§	4º	do	art.	37	da	CF,	cuja	com-
petência para o processo e julgamento é originariamente atribuída ao juízo 
de	primeiro	grau.

4 A decretação da perda do cargo pelo juízo de primeiro grau

Outra celeuma diz respeito à possibilidade de o juízo de primeiro 
grau decretar a perda do cargo do agente político que praticou ato de im-
probidade	administrativa.

A equiparação do ato de improbidade ao crime de responsabilidade 
e a observância do princípio hierárquico de jurisdição são os argumentos 
mais utilizados contra a possibilidade de imposição da perda do cargo pelo 
juízo monocrático3.	

A impropriedade do primeiro argumento fora demonstrada linhas 
atrás e quanto à alegada hierarquia, esta só existe no âmbito de tomada de 
decisões administrativas, não se podendo falar em superioridade hierárquica 
de desembargadores e ministros em face dos juízes de primeira instância, 
ante	o	princípio	constitucional	da	independência,	extraído	dos	arts.	93,	I,	e	
95,	I,	II	e	III,	da	CF4.	Ademais,	a	Constituição,	em	verdade,	prevê	a	distribuição	
de competências entre os órgãos jurisdicionais, de modo que, no exercício 
da jurisdição, não existe relação hierárquica, tanto assim que o STF não pode 

3	Conforme	votos	dos	ministros	Nelson	Jobim,	Gilmar	Mendes	e	Ilmar	Galvão	na	Reclamação	2.138/DF.	
Disponível	em:	<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=521649>.	
Acesso	em:	17	jun.	2013.

4	Neste	sentido:	Aguiar	(2010,	p.	247-257).
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avocar o julgamento de causas afetas à competência dos demais tribunais 
ou	à	do	juízo	de	primeiro	grau.

Em reforço a este entendimento, é necessário enfatizar que a com-
petência originária dos tribunais é fixada pela Constituição e esta não a de-
legou a estes órgãos para o julgamento das ações civis públicas por ato de 
improbidade administrativa5, de modo que, por exclusão, ela se encontra 
originariamente	atribuída	ao	juízo	da	primeira	instância.

Por	fim,	é	necessário	recordar	que	a	perda	do	cargo	(§	4º	do	art.	37	da	
CF) — aplicável aos agentes ímprobos — veio ao ordenamento jurídico por 
força do Poder Constituinte Originário e, portanto, encontra-se no mesmo 
patamar	hierárquico	das	demais	normas	constitucionais.

Nunca é demais lembrar que o STF afirmou a incompatibilidade da 
tese da hierarquia entre as normas constitucionais originárias com o siste-
ma de Constituição rígida vigente no Brasil6.	Isso	porque	todas	as	normas	
constitucionais originárias buscam seu fundamento de validade no Poder 
Constituinte	Originário	e	não	em	outras	normas	constitucionais.

Desse modo, a norma constitucional que prevê a perda do cargo pú-
blico	do	agente	infrator	pela	prática	de	ato	de	improbidade	(§	4º	do	art.	37	da	
CF), o que se decretará através da ação civil pública, encontra-se no mesmo 
patamar hierárquico das demais normas constitucionais que também preve-
em a perda do cargo decretada por outros órgãos, a exemplo da que confere 
competência ao Senado para o julgamento dos crimes de responsabilidade 
(parágrafo	único	do	art.	52	da	CF),	bem	como	a	que	confere	à	Câmara	de	
Deputados e ao próprio Senado a competência para decretar a perda do 
mandato	de	seus	respectivos	membros	(§	2º	do	art.	55	da	CF).

Se assim o é, é defeso ao intérprete chegar à conclusão que impor-
te	no	sacrifício	de	uma	norma	em	detrimento	da	outra.	Ao	contrário,	deve	
emprestá-las a máxima efetividade, pois se a prerrogativa do agente político 
merece ser salvaguardada, por idêntica razão também deve sê-la a morali-
dade, valor expressamente abarcado pela Lei Maior entre os princípios da 
Administração	Pública	(art.	37	da	CF).

5	Tal	 entendimento	 foi	 expressamente	 acolhido	 pelo	 STF	 no	 julgamento	 da	 ADI	 2.797/DF,	 rel.	
min.	 Sepúlveda	 Pertence.	 Disponível	 em:	 <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.
jsp?docTP=AC&docID=395710>.	Acesso	em:	17	jun.	2013.

6	ADI	nº	815,	rel.	min.	Moreira	Alves.	Disponível	em:	<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/pagina-
dor.jsp?docTP=AC&docID=266547>.	Acesso	em:	17	jun.	2013.
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Logo, a admissibilidade da aplicação, nas ações civis públicas, da 
perda do cargo como sanção ao agente político ímprobo é o entendimento 
que melhor observa a concordância prática, a força normativa e a máxima 
efetividade das normas constitucionais, princípios tão caros à hermenêutica 
constitucional.

Se os múltiplos controles e instrumentos sancionatórios não têm 
sido suficientes para inibir a nefasta disseminação da improbidade e da 
corrupção em nosso país, a mitigação destes mecanismos jurídicos apenas 
serviria para, na feliz expressão do ministro Joaquim Barbosa, fomentar a 
rebananização7	de	nossa	República.

5 Conclusão

Diante do exposto, conclui-se que:

a) Qualquer agente público, inclusive o político, pode ser sujeito 
ativo	de	ato	de	improbidade	administrativa.

b) Os atos de improbidade não se confundem com os crimes de 
responsabilidade, de modo que as sanções aplicáveis ao agente 
ímprobo são de natureza civil (lato sensu).

c) Os tribunais não detêm competência para o julgamento das ações 
civis públicas por ato de improbidade administrativa, pois a Cons-
tituição	não	lhes	dera	tal	competência.	Por	conseguinte,	compete	
ao juízo de primeiro grau o processo e julgamento de tais ações, 
ainda que o polo passivo da relação processual seja ocupado por 
um	agente	político.

d) A perda do cargo do agente político ímprobo, tal como prevista no 
§	4º	do	art.	37	da	CF,	pode	ser	decretada	pelo	juízo	de	primeiro	
grau, para que se dê máxima efetividade à referida norma consti-
tucional, melhor salvaguardando a moralidade na Administração 
Pública.

7	Expressão	utilizada	em	voto	proferido	na	Reclamação	2.138/DF.	Disponível	em:	<http://redir.stf.
jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=521649>.	Acesso	em:	17	jun.	2013.
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Força do precedente e perda de mandato automática 
no Mensalão

Daniel Guerra Alves1

O que foi, isso é o que há de ser; e o que 
se fez, isso se fará; de modo que nada há 
de	novo	debaixo	do	sol.

Eclesiastes	1:9

Introdução

Recentemente, em julgamento criminal, o STF foi chamado a decidir 
se a perda de mandado parlamentar seria decorrência automática da con-
denação ou se demandaria o pronunciamento da casa parlamentar a que 
vinculado.

Para o caso, prevaleceu o entendimento de que o mandato se perderia 
automaticamente.

O	entendimento	completo	do	caso	demanda	alguma	explicação.	É	a	
isso	que	nos	propomos.

Alguém afirmou que o ministro Celso de Melo, ao decidir a dispersão 
de votos no julgamento que definiria se os condenados acima listados perde-
riam automaticamente seus postos no legislativo federal, teria contrariado 
um precedente seu dos anos noventa em que decidiu não ser automática 
a	perda	do	mandato	de	deputado.	A	vacuidade	de	tais	comentários	nada	
contribui	para	a	compreensão	exata	da	demanda.

O	precedente	a	que	se	alude	é:	Acórdão	179.502-6,	Recurso	Extraor-
dinário,	São	Paulo.	Tal	precedente	trata	de	crime	contra	a	honra	cometido	
por parlamentar, discussões sobre imunidade parlamentar e crimes contra 
a honra à parte, há uma grande diferença entre falar mal da vida alheia e 
invadir	o	erário	da	União.	Não	deixo	de	considerar	que	é	bom	os	eleitores	
saberem que estão votando em um falastrão, mas isso não necessariamente 
o descredencia para a vida pública em que sempre uma boa dose de comu-
nicatividade	se	faz	necessária,	lembrem	as	imunidades	já	mencionadas.	Os	

1	Juiz	federal	substituto.
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parlamentares que ora tratamos foram condenados por um pouco mais que 
falar:	foram	condenados	João	Paulo	Cunha	a	9	anos	e	4	meses	de	prisão	por	
corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro; Valdemar Costa Neto a 
7	anos	e	10	meses	por	corrupção	passiva	e	lavagem	de	dinheiro;	e	Pedro	
Henry	a	7	anos	e	2	meses	por	corrupção	passiva	e	lavagem	de	dinheiro.

Não houve incoerência do ministro, mesmo que dilatado o tempo 
entre	o	precedente	e	a	decisão	de	dezembro	de	2012.	Aqui	não	se	cuida	de	
overruling,	mas	de	distinguishing.

Na	diferenciação	do	professor	Leonardo	Greco	(2005):
No	direito	anglo-americano,	a	jurisprudência	não	é	intocável.	Ao	con-
trário, a evolução mais recente é no sentido de uma progressiva flexibi-
lização.	O	próprio	Tribunal	que	firmou	o	precedente	pode	abandoná-lo	
em	julgamento	futuro	(overruling).	Ele	próprio	ou	qualquer	juízo	ou	
tribunal inferior pode deixar de aplicá-lo se, cuidadosamente compa-
rados o precedente e o novo caso, existir alguma circunstância funda-
mental que caracterize este último como um caso diverso do anterior 
(distinguishing), o que, evidentemente, exige um confronto minucioso 
de circunstâncias que somente o julgado na íntegra possibilita, e não 
um	lacônico	enunciado	abstrato.	Essa	cuidadosa	comparação	é	favo-
recida	pelo	método	analítico	de	fundamentação	das	decisões.

A questão do distinguishing não me parece que seja superação de 
precedente.	Antes	a	exceção	confirma	a	regra.	Para	o	caso	concreto	a	gravi-
dade dos crimes em que foram condenados os requeridos justifica a medida 
de	perda	cargo	decorrendo	diretamente	da	decisão	judicial.

Interessante artigo do professor Luiz Flávio Gomes sobre a espécie 
é	bem	elucidativo.	Segundo	o	professor,	a	combinação	de	regras	do	CP	com	
regras da CF levaria à condensação equilibrada dos princípios constitucio-
nais,	administrativos	e	penais	adequados	à	compreensão	do	caso.

Vislumbro aí, rasteiramente, os seguintes princípios: republicano; 
moralidade administrativa; impossibilidade de aplicação analógica em pre-
juízo	do	réu.

Pelo princípio republicano os nossos governantes e representantes 
legislativos	têm	de	dar	contas	de	sua	administração.	Visto	que	pastoram	coisa	
alheia,	têm	de	explicar	ao	dono	do	rebanho	que	fim	teve	o	gado.	No	latim	
gado é pecus, daí o sinônimo clássico de pastor como pegureiro, e o crime 
do	pastor	é	o	peculato.	Ora,	muito	bem,	é	mais	fácil	perdoar	um	lobo	por	
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furtar	uma	ovelha	do	que	um	cão	pastor	por	a	matar.	A	surpresa,	a	inversão	
de vontade, a insegurança do pastor que rouba do rebanho é análoga à do 
pai	que	molesta	sexualmente	as	filhas	menores.	Parece	bem	mais	grave	que	
o crime parta de quem tem o dever de proteção e uma posição privilegiada 
de	vigília.	Só	que,	no	nosso	sistema,	alguém	vigia	o	vigia.	Numa	aula	do	pro-
fessor Inocêncio Mártires Coelho, dada no Instituto Brasiliense de Direto 
Público, e depois deste catedrático brilhante explicar que era do Pará e o 
valor afetivo-simbólico, que para ele têm as redes de dormir, foi explicado 
porque é que o Judiciário tem o direito de errar por último (frase atribuída a 
Rui	Barbosa).	O	Executivo	tem	a	espada;	o	Legislativo,	a	bolsa;	resta	a	última	
palavra	ao	Poder	desarmado	e	pobre.	Neste	se	confia	que	a	modéstia	impo-
nha	a	moderação.	Quem	quer	gastar?	O	Executivo,	ele	elabora	a	proposta	
de	orçamento.	Quem	avalia	a	possibilidade	de	gasto,	num	comparativo	de	
receitas	e	despesas?	O	Legislativo,	ele	vota	a	lei	orçamentária.	Ao	Judiciário	
cabe avaliar, em última instância, a correção formal e material do procedi-
mento	dos	outros	dois.	Deste	dever	de	prestar	contas	lato	sensu	vem	o	fato	
de	que	os	atos	dos	agentes	públicos,	numa	república,	são	sempre	sindicáveis.

A moralidade administrativa pode ser aferida administrativa e ju-
dicialmente.	Dela	decorrem	nulidades	e	sanções.	São	sistemas	paralelos	de	
aferição	de	responsabilidade.	Vigilância,	quando	se	trata	da	coisa	pública,	só	
é	ruim	quando	é	deficiente.	Quem	tem	poder	desvigiado	tende	a	dele	abusar.	
A honestidade do agente público difere em parte do que se exige para se an-
dar	conforme	a	lei	na	vida	privada.	Agentes	públicos	em	geral	não	basta	que	
sejam	honestos,	têm	de	o	parecer	e,	sobretudo,	organicamente	demonstrar.	
Assim fica comprometida a sensação de que todos devem obediência à lei, 
a delonga condicional na perda de mandato daqueles que já judicialmente 
condenados pelo mais alto tribunal da nação por crimes que traduzem traição 
aos	valores	da	República.

Não	estaria	havendo	aplicação	de	analogia	em	desfavor	do	réu.	Não	
existem	normas	escritas	mortas.	As	normas	não	são	o	texto	legal.	As	leis	só	
enunciam as normas vivas que se adaptam dinamicamente aos novos fatos 
e	à	vida.	Normas	são	produto	de	um	sistema	lógico	e	não	contraditório,	em	
que boa parte da harmonia vem de princípios de equilíbrio entre forças 
que	tenderiam	a	se	negar.	No	art.	121	do	Código	Penal	está	escrito	“matar	
alguém”.	O	comando	da	norma	é	não	matar,	mas	não	simplesmente	assim.	
Não	matarás,	a	menos	que	seja	em	legítima	defesa,	estado	de	necessidade...	
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Esse	é	um	exemplo	simples.	Vamos	a	um	mais	elaborado.	O	art.	92	do	mesmo	
Código Penal brasileiro estabelece:

Art.	92	–	São	também	efeitos	da	condenação:	(Redação	dada	pela	Lei	
nº	7.209,	de	11.7.1984)
I	–	a	perda	de	cargo,	função	pública	ou	mandato	eletivo:	(Redação	dada	
pela	Lei	nº	9.268,	de	1º.4.1996)
a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou 
superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou vio-
lação de dever para com a Administração Pública; (Incluído pela Lei 
nº	9.268,	de	1º.4.1996)
b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo supe-
rior	a	4	(quatro)	anos	nos	demais	casos.	(Incluído	pela	Lei	nº	9.268,	
de	1º.4.1996)
II	–	a	incapacidade	para	o	exercício	do	pátrio	poder,	tutela	ou	curatela,	
nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra filho, 
tutelado	ou	curatelado;	(Redação	dada	pela	Lei	nº	7.209,	de	11.7.1984)
III	–	a	inabilitação	para	dirigir	veículo,	quando	utilizado	como	meio	
para	a	prática	de	crime	doloso.	(Redação	dada	pela	Lei	nº	7.209,	de	
11.7.1984)
Parágrafo	único	–	Os	efeitos	de	que	trata	este	artigo	não	são	automá-
ticos,	devendo	ser	motivadamente	declarados	na	sentença.	(Redação	
dada	pela	Lei	nº	7.209,	de	11.7.1984)

Atentem	para	o	parágrafo	único.	O	juiz	tem	de	motivar	a	sentença	
para	justificar	a	perda	de	mandato	em	condenação	superior	a	quatro	anos.	
O crime tem relação direta com a Administração Pública, suponhamos que 
se	trate	de	corrupção	passiva	ou	de	peculato.	Não	bastaria	dizer	conforme	
a fundamentação para a condenação está demonstrada a hipótese legal de 
perda do cargo? Não penso que seja necessário ou mesmo conveniente um 
julgamento	moral.	Uma	qualificação	subjetiva	de	que	o	crime	é	evidenciador	
de uma inadequação do agente para o exercício do cargo público é redun-
dante.	Isto	dito	porque	este	critério	é	objetivo.	A	lei	já	diz	que	o	crime	é	eti-
camente	reprovável.		É	o	que	se	entende	da	leitura	do	escrito	do	professor	
Luiz	Flávio	Gomes	(2012),	referindo-se	às	alíneas	a e b,	do	inciso	I	do	art.	
92	acima	transcrito:

Nesses dois casos (sumamente reprováveis, do ponto de vista da ética 
e da moralidade pública), apesar do entendimento provisoriamente 
externado	na	Ação	Penal	481,	por	se	tratar	de	efeito	secundário	da	
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sentença condenatória, quem deve decretar a perda do mandato é o 
próprio	STF	e	essa	sua	decisão	tem	consonância	com	o	art.	15,	III,	da	
CF, que prevê a suspensão dos direitos políticos de quem é condenado 
criminalmente	em	sentença	definitiva.	Como	desdobramento	natural,	
diz	o	art.	55,	IV,	que,	nesse	caso,	a	Casa	Legislativa	apenas declara a 
perda do mandato, não tendo nada que decidir (visto que a decisão 
aqui	é	judicial,	ou	seja,	exógena).

Quem determina que os fatos examinados são “sumamente repro-
váveis, do ponto de vista da ética e da moralidade públicas”? O juiz (STF)? 
O doutrinador (professor Luiz Flávio Gomes)? O texto da lei? Ou a norma? 
Que	o	afirmem,	penso	que	todos	podem	fazê-lo.	Sociedade	aberta	de	intér-
pretes e democracia na visão do direito são coisas boas que corrompem com 
sangue novo a anemia	(MELO	NETO).	Penso,	porém,	que	a	valoração	dos	
atos criminosos seja menos subjetiva, retirando um pouco do argumento 
de autoridade (master dix, vox populi vox Dei) e passando ao encontro de 
normas.	O	direito	é	um	mínimo	ético.	Uma	reserva	sine qua non.	Assim,	o	que	
não	é	jurídico	não	é	ético.	Lembremos	que	a	ética	como	processo	remonta	a	
Aristóteles	e	tem	a	ver	com	meios	legítimos.	De	maneira	a	ser	descabida	uma	
lógica	finalista	para	o	direito.	O	finalismo	destinado	à	Administração	como	
ciência deve ser limitado, senão pela ética, mas pelo núcleo duro da ética, que 
é	o	direito.	O	direito	penal,	dentro	do	direito	como	um	todo	é	ainda	a	parte	
mais	reservada	do	que	há	de	intangível.	Moral	é	uma	noção	latina,	não	da	
América	Latina,	mas	da	idade	antiga	romana.	Esta	diz	com	respeitabilidade,	
consideração.	A	lei,	ao	dizer	que	se	perderá	o	cargo	em	tais	hipóteses,	deixa	
claro que tais atos não incrementam a respeitabilidade dos que os cometem, 
antes	os	desqualificam	ao	exercício	da	vida	pública.	A	pena	não	é	infamante,	
mas	a	conduta	apenada	o	é.	

No ensejo, cito ainda o professor Luís Flávio Gomes:
A ordem normativa, portanto, da perda exógena do mandato parla-
mentar,	é	esta:	92,	I,	do	CP,	art.	15,	III,	da	CF	e	art.	55,	IV,	da	CF.	Essa	é	
a	regra	geral	que	comanda	o	assunto.
Essa	regra	geral	encontra	uma	exceção.	Qual?	É	a	seguinte:	quando	
o STF condena o parlamentar sem estar presentes os requisitos do 
art.	92,	I,	do	CP	(por	exemplo:	quando	o	condena	a	pena	alternativa	
ou substitutiva), a decisão de decretar ou não a perda do mandato é 
endógena,	ou	seja,	exclusiva	da	Casa	Legislativa	(CF,	art.	55,	VI),	que	
constitui	exceção	à	regra	geral	dos	arts.	15,	III	e	art.	55,	IV,	da	CF.
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Conclusão

Lucidamente, mas em apertada maioria, os ministros do STF decidi-
ram	pela	perda	automática	dos	cargos.

Juridicamente,	foi	a	decisão	mais	consentânea	com	o	sistema.	Não	
se admite que a pessoa impedida de votar possa exercer mandato de repre-
sentante	popular.

Política	e	imediatamente,	sabe-se	que	se	acalmaram	ânimos.	A	im-
prensa	e,	talvez,	o	povo	queriam	a	cabeça	dos	condenados.	Assim,	como	
elemento	estabilizador	de	ânimos,	parece	ter	sido	a	medida	adequada.	

O	futuro	nos	dirá	se	de	todo	foi	bom.
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Críticas à teoria da derrotabilidade das regras jurídicas

Durval Carneiro Neto1

1 Aspectos gerais da teoria da derrotabilidade

O colapso do modernismo jurídico, com o reconhecido fracasso do 
positivismo legalista, foi objeto de reflexão crítica por muitos estudiosos ao 
longo	do	século	XX,	abrindo	caminho	à	elaboração	de	variadas	teorias	acerca	
do fenômeno da aplicação do direito, todas elas assentadas numa nova visão 
de normatividade2 e seus correspondentes novos métodos de interpretação 
(nova	hermenêutica	constitucional3),	compondo	um	conjunto	de	ideias	que	
se convencionou designar sob o rótulo generalizante de pós-positivismo 
jurídico.

O produto dessa reflexão consolidou-se em escritos de grandes pen-
sadores da filosofia do direito e da hermenêutica jurídica, tais como Josef 
Esser,	Claus-Wilhelm	Canaris,	Karl	Larenz,	Herbert	Hart,	John	Rawls,	Jür-
gen	Habermas,	Ronald	Dworkin,	Robert	Alexy,	Friedrich	Müller,	Theodor	
Viehweg,	Konrad	Hesse,	Rudolf	Smend,	Luís	Recásens	Siches,	Miguel	Reale	

1	Juiz	federal.
2	Boaventura	de	Sousa	Santos	(2007,	p.	37)	aponta	que	o	mundo	pós-moderno	aspira	à	superação	de	

uma normatividade “construída em referência a universalismos abstratos em que quase se ocul-
tam preconceitos raciais e eurocêntricos”, de modo a se obter “uma normatividade construída a 
partir	do	chão	das	 lutas	sociais,	de	modo	participativo	e	multicultural”.	Na	seara	da	ciência	 ju-
rídica, o resultado dessa aspiração foi a concepção de ordenamentos jurídicos de texturas mais 
abertas e com a emergência de um paradigma principiológico, o que “abriu margem para que fos-
sem oferecidos novos tratamentos cognitivos ao fenômeno jurídico, de molde a conceber o ordena-
mento	jurídico	como	um	sistema	plural	e,	portanto,	aberto	aos	influxos	dos	fatos	e	valores	da	vida	
cambiante”.	Ricardo	Maurício	Freire	Soares	(2010,	p.	54-55).

3	“Sob	 influxo	 do	 pensamento	 pós-positivismo,	 cristaliza-se,	 assim,	 um	novo	modelo	 interpreta-
tivo”, com a consciência de que “a interpretação jurídica não se resume a uma operação lógico-
-formal, sendo antes um processo complexo, no qual fatores normativos, axiológicos e fáticos se 
correlacionam	dialeticamente,	ao	logo	da	experiência	social.	A	ciência	do	direito	e,	portanto,	um	
saber	aberto	a	reformulações,	porque	dependente	de	um	contexto	histórico	e	cultural”.	(SOARES,	
2010,	p.	54-55).
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e muitos outros que beberam de suas luzes, levando adiante o debate em 
torno	da	complexidade	do	fenômeno	jurídico.

Todas as novas teorias, apesar de distintas em algumas de suas pre-
missas — o que por vezes veio a torná-las até mesmo logicamente incompa-
tíveis4 — foram cimentadas sob um mesmo fundamento comum: superar os 
dogmas positivistas de aplicação mecânico-subsuntiva das normas jurídicas 
e	construir	novos	métodos	de	aplicação	do	direito.

A derrotabilidade das regras jurídicas é uma dessas teorias pós-
-positivistas.

Prefaciando o livro de Fernando Andreoni Vasconcellos, Hermenêu-
tica jurídica e derrotabilidade, José Renato Gaziero Cella e Cesar Antonio 
Serbena	(2010,	p.	7-10) escrevem que a noção de derrotabilidade surgiu 
primeiramente	na	década	de	80	do	século	passado,	em	estudos	de	ciência	da	
computação	na	área	de	inteligência	artificial,	implementados	por	R.	Reiter	
(Universidade de Columbia Britânica) e John McCarthy (Universidade de 
Stanford) no intuito de desenvolver sistemas lógicos que possibilitassem a 
formulação de linguagens de programação computacional com característica 
mais	próximas	da	forma	de	raciocínio	humano.

Na ciência jurídica, o termo derrotabilidade veio a ser empregado 
por autores espanhóis a partir do vocábulo inglês defeasibility, e assim foi 
traduzido	para	o	português.	Para	transmitir	a	mesma	ideia,	utilizam-se	ain-
da outras expressões tais como superabilidade ou excepcionalidade5. E não 
obstante se tratar de tema relativamente recente no direito brasileiro, a tese 
de que uma regra jurídica, a princípio aplicável, pode vir a ser derrotada, foi 
originariamente	defendida	por	Herbert	Hart	em	1948,	num	ensaio	intitulado	
The Ascription of Responsability and Rights6.

4	Assim	adverte	Virgílio	Afonso	da	Silva	(2003),	destacando	uma	incompatibilidade	lógica	entre	as	
teorias	que	pregam	a	ponderação	de	princípios	(Alexy,	Dworkin	etc.)	e	as	teorias	sistêmicas	e	es-
truturantes	das	normas	jurídicas	(Müller,	Habermas	etc.).	O	autor	critica	o	“sincretismo	metodo-
lógico” que vem ganhando proporções no Brasil, consistente “na adoção de teorias incompatíveis, 
como	se	compatíveis	fossem”.

5	Neil	MacCormick	(2008	apud	SILVA,	2011/2012,	p.	52)	salienta	que	essa	variedade	de	termos	de-
corre	da	dificuldade	na	tradução	de	defeasibility	como	sendo	algo	“aberto,	em	princípio,	à	revisão,	
à	objeção	válida,	ao	despossamento	ou	à	anulação”.

6 Nas	palavras	de	Hart	(1948	apud	BÄCKER,	2011,	p.	62,),	“quando	o	estudante	aprende	que	no	direi-
to	inglês	há	condições	positivas	para	a	existência	de	um	contrato	válido,	[...]	sua	compreensão	do	
conceito	legal	de	um	contrato	é	ainda	incompleta	[...].	Pois	tais	condições,	embora	necessárias,	não	
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Em apertada síntese, como assinala Carsten Bäcker	(2011,	p.	67), “a 
derrotabilidade das regras se origina da limitação da capacidade humana 
em prever todas as circunstâncias relevantes e, por conseguinte, da corres-
pondente	deficiência	estrutural	das	regras”.	Define,	assim,	a	derrotabilidade	
como “a capacidade de acomodar exceções que não podem ser previstas e 
enumeradas exaustivamente para todos os casos futuros” explicando que 
“se as condições de uma regra são satisfeitas, então a conclusão se segue, a 
menos que ocorra uma exceção, ou seja, se a, então b, a menos que c. Uma 
vez que não é possível prever todas as exceções, não é possível criar uma 
regra	sem	exceções”.

Entende-se que uma regra prevista num dispositivo legal é derrota-
da quando, apesar de aplicável num determinado caso concreto, deixa de 
sê-lo em razão de aspectos fáticos relevantes que não teriam sido levados 
em conta pelo legislador no momento da descrição da conduta hipotética 
contida no texto da lei, demandando, por isso, uma outra solução jurídica 
para	a	questão.	Em	poucas	palavras:	o	direito	se	rende	à	realidade	do	fato	
concreto, “vencendo-se” a regra jurídica que tinha sido abstratamente pre-
vista	para	tal	situação.

Os adeptos da derrotabilidade argumentam que o direito é um típico 
sistema de lógica não monotônica, de modo que os problemas descritos a 
priori sob determinadas premissas podem vir a ter as suas soluções subs-
tancialmente modificadas com a inclusão de novas premissas, razão pela 
qual o raciocínio jurídico não funciona bem com emprego da lógica formal 
silogística7.

são	suficientes,	e	ele	ainda	tem	que	aprender	o	que	pode	derrotar a alegação de que há um contrato 
válido,	mesmo	que	todas	essas	condições	sejam	satisfeitas.	O	estudante	ainda	tem	que	aprender	o	
que implica a expressão ‘a menos que’”,

7 “A lógica clássica e a lógica silogística são monotônicas no sentido que, de um conjunto de premis-
sas, podemos deduzir um conjunto de conclusões; porém, quando adicionamos novas premissas ao 
conjunto	inicial	de	premissas,	as	mesmas	conclusões	já	deduzidas	continuam	valendo.	Uma	lógica	
não-monotônica é uma lógica diferente da lógica clássica e da lógica silogística, uma vez que nela, 
de um conjunto inicial de premissas, deduzimos uma certa conclusão, mas, uma vez adicionada 
uma outra premissa ao mesmo conjunto inicial, as conclusões já deduzidas não continuam valendo 
necessariamente.	Dependendo	da	premissa	adicionada,	ela	pode	“derrotar”	a	conclusão	original	
e	proporcionar	uma	nova	conclusão.	Essa	é	a	forma	de	pensar	que	os	seres	humanos	utilizam	na	
maioria	das	vezes	em	que	é	necessário	raciocinar.	Geralmente	nos	baseamos	em	premissas	gerais,	
porém elas podem facilmente ser excepcionadas, o que nos força a revisar nossas crenças e extrair 
novas	conclusões.	Umberto	Eco	costuma	ilustrar	esse	ponto	com	o	exemplo	do	ornitorrinco:	um	
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Os problemas jurídicos não podem ser resolvidos sob a mesma lógi-
ca das equações matemáticas (monotônica), haja vista o grande número de 
variáveis envolvidas na complexidade das relações humanas e que podem 
produzir	resultados	distintos	a	depender	da	situação.	Portanto,	a	lógica	ju-
rídica estaria a impor que uma regra criada pelo legislador, para incidir em 
situações problemáticas abstratamente previstas, deixe de ser aplicada num 
determinado caso concreto quando surgirem outras variáveis que não tenham 
sido levadas em conta pelo legislador quando da edição da regra e com força 
argumentativa	suficiente	para	produzir	uma	outra	solução	para	o	problema.

É como pensa Juliano Taveira Bernardes	(2005), ao ressaltar que “o 
órgão responsável pela formulação normativa é incapaz de prever todas as 
possíveis combinações de circunstâncias que podem aparecer no âmbito da 
aplicação concreta das regras jurídicas”, razão pela qual “as regras estão sem-
pre abertas a exceções que ‘derrotam’ a conseqüência jurídica inicialmente 
concebida, ainda que o caso se inclua perfeitamente na descrição hipotética 
da	proposição	jurídica”.	Seria	então	preciso	examinar	atentamente	quais	
foram as premissas levadas em conta pelo legislador ao criar a regra geral, 
de modo a verificar se a situação pode se encaixar ou não como uma exce-
ção	à	regra.	Adverte,	contudo,	que	nem	toda	variável	não	prevista	autoriza	
de plano o emprego da derrotabilidade, o que demanda sempre um exame 
atento de cada caso8.

Enfim,	desde	os	primeiros	escritos	de	Hart	em	1948,	a	tese	da	derro-
tabilidade das regras jurídicas veio sendo alvo de acirradas discussões doutri-
nárias, angariando importantes adeptos que a desenvolveram racionalmente9, 
o	que,	todavia,	não	lhe	poupou	de	refutações	igualmente	bem	formuladas.

Vamos	aqui	enunciar	as	críticas	que	reputamos	pertinentes.

animal	em	parte	mamífero,	que	coloca	ovos	e	possui	um	bico	de	pato.	Ele	é	uma	curiosa	exceção	às	
diversas	categorias	definidas	pelos	zoólogos”	(CELLA;	SERBENA,	2010).

8 “De outro lado, para saber quando incide determinada exceção implícita apta a derrotar a previsão 
normativa	inicial,	é	primeiramente	preciso	examinar	se	a	situação	foi	ou	não	considerada.	Tratan-
do-se de situações previsíveis à época da formulação normativa, esse exame é mais complexo, pois 
depende da análise histórica das propostas e das intenções que determinaram a própria criação da 
norma.	[...]	Mas	essa	constatação	não	soluciona	o	problema.	É	preciso,	ademais,	interpretar	o	siste-
ma	jurídico	para	saber	se	a	nova	circunstância	é	uma	situação	‘anormal’	que	justifique	enquadrá-la	
num regime de exceção, ou seja, se o legislador teria ou não excepcionado a regra incriminadora, 
caso	tivesse	considerado	essa	nova	informação”	(BERNARDES,	2005).

9	No	Brasil,	destaca-se	a	citada	obra	de	Fernando	Andreoni	Vasconcellos.	Hermenêutica	jurídica	e	
derrotabilidade.	Curitiba:	Juruá,	2010,	138	p.
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2 Texto é diferente de norma

Em primeiro lugar, é preciso que se diga que o fundamento central 
da ideia de “derrotabilidade”, girando em torno da chamada lógica não mo-
notônica, reflete um velho problema gnosiológico que há muito tempo ocupa 
o	centro	das	discussões	filosóficas	entre	empiristas	e	criticistas.

Todo e qualquer raciocínio científico se constrói a partir do uso da 
linguagem humana, que, como se sabe, utiliza conceitos visando tornar mais 
simples	a	compreensão	dos	fenômenos.	A	definição	conceitual	(sentido	de	
realidade atribuído a um termo linguístico) é, por excelência, uma proposital 
redução de complexidade que se revela mais ou menos útil, na medida em 
que	sirva	à	adequada	percepção	dos	fatos.	Ao	se	definir	um	conceito,	são	
realçados certos aspectos reputados determinantes para a compreensão do 
objeto conceituado (que compõe a sua “substância”), ignorando-se uma série 
de outras variáveis também presentes no objeto, mas que são consideradas 
acessórias (meramente adjetivas) e, portanto, desprezadas sem que isso 
afete	a	compreensão.

E se alguma característica não abarcada pelo conceito vem a ser 
considerada essencial à compreensão de determinado objeto específico, 
tal conceito deixa de ser útil à adequada descrição do fenômeno, lançando-
-se	mão	então	de	uma	nova	categorização	conceitual.	Exemplificando:	se	
certas características do ornitorrinco são consideradas substanciais para 
a sua adequada descrição, não se pode ignorar que ele tem bico e põe ovos 
(portanto, o conceito de mamífero não lhe serve exatamente), nem que ele 
tem pelagem e amamenta (portanto, o conceito de ave também não lhe serve 
bem).	A	solução,	portanto,	é	deixar	de	lado	tais	conceitos,	partindo-se	para	
uma nova classificação, ainda que muito específica, sob pena de a teoria ir 
de	encontro	à	realidade.

A compreensão dessas inevitáveis limitações da linguagem concei-
tual, portanto, não é nenhuma novidade, sendo que até mesmo nas ciências 
naturais — as ditas ciências duras	em	termos	de	descrição	objetiva	(ex.:	
Física,	Biologia	etc.)	—,	o	problema	tem	sido	levado	a	sério	quando	se	trata	
de estudar fenômenos mais complexos10.	Na	verdade,	em	nenhum	campo	

10	 Como	assinala	Müller	(2011),	“também	nas	ciências	naturais	a	 ingenuidade,	no	tocante	ao	mé-
todo, de uma contraposição abstrata de sujeito e objeto do conhecimento deve ser considerada 
ultrapassada	há	um	bom	tempo”.
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científico a lógica silogística (monotônica) funcionou perfeitamente na com-
preensão	dos	fenômenos.

Na seara do direito não poderia ser diferente, tendo a história regis-
trado inúmeros debates travados entre os juspositivistas que procuraram 
construir variadas teorias explicativas da correlação que deve haver entre 
o	texto	legal	e	a	norma	jurídica.	No	atual	estágio,	não	se	nega	que	as	normas	
jurídicas são construídas partindo-se sempre de termos linguísticos, daí 
exatamente	a	dificuldade	de	se	resolver	problemas	mais	complexos.	Cite-se	
o exemplo da recente polêmica travada em torno do crime de aborto, cujo 
bem jurídico protegido é a “vida”11.	Um	dos	aspectos	amplamente	discutidos	
foi justamente sobre o momento em que o produto da concepção (óvulo, em-
brião ou feto) poderia ser considerado com um dado substancial do conceito 
de	“vida”	e,	portanto,	objeto	da	conduta	incriminada.

Sobretudo nos países em que predomina a tradição de direito escrito 
(legislado), como é o caso do Brasil, é lição difundida por Friedrich Müller e 
bem aceita por grande parte da doutrina a de que são inconfundíveis o texto 
(fonte do direito) e a norma	dele	extraída.

O direito, concebido como ordenamento jurídico, revela-se um siste-
ma de normas jurídicas (regras e princípios) que orientam o comportamento 
humano	em	determinada	sociedade.	As	normas	jurídicas,	por	sua	vez,	con-
substanciam sentidos de condutas compreendidos pelas pessoas, a partir de 
informações captadas pelos sentidos e originadas das chamadas fontes do 
direito,	notadamente	as	fontes	formais.	Tais	informações	podem	vir	sob	o	
padrão de textos (signos linguísticos), como é comum nas culturas do direito
escrito.	O	aplicador	do	direito	interpreta	o	texto	e	dele	extrai	a	norma,	que	
é, portanto, a significação atribuída ao texto, o que explica por que de um 
mesmo texto legal podem ser eventualmente extraídas normas distintas, a 
depender	da	significação	que	lhe	for	atribuída	por	diferentes	intérpretes.	 
Naturalmente o direito oferece mecanismos adequados de interpretação, de 
modo a fazer convergir os entendimentos, mas isso não muda a natureza do 
fenômeno	jurídico.

Em suma, como sentencia Eros Roberto Grau, “o texto é o sinal lin-
guístico; a norma é o que se revela, designa”12.	Sendo	a	regra	o	resultado	

11 No Código Penal brasileiro, o crime de aborto está previsto no capítulo “Dos Crimes contra a Vida” 
(art.124	e	seguintes).

12 Explica o jurista que “as disposições são	dotadas	de	um	significado,	a	elas	atribuído	pelos	que	ope-
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final	do	processo	interpretativo/aplicativo	do	direito,	eventual	“derrota”	
somente poderia dizer respeito a uma das interpretações possíveis para 
o texto normativo (no mais das vezes a interpretação literal), o que torna 
perfeitamente viável o discurso científico de que, numa situação concreta de 
maior complexidade, o aplicador deixa de aplicar a regra tão somente por 
entender que ela não tem incidência naquele caso, extraindo do texto uma 
interpretação	compatível	com	este	entendimento.

3 Incompatibilidade com o método normativo-estruturante

Para os adeptos da hermenêutica normativo-estruturante, partindo 
das ideias de Heidegger e Gadamer, a interpretação do texto jurídico não se 
dá apenas no plano abstrato, mas, sempre, em atenção aos fatos concretos 
que atraem a incidência da regra dele extraída13, um pedaço de realidade 
designado por Friedrich Müller como o domínio da norma14.

ram	no	interior	do	procedimento	normativo,	significado	que	a	elas	desejaram	imprimir.	Sucede	
que as disposições devem exprimir um	significado	para	aqueles	aos	quais	são	endereçadas.	Daí	a	
necessidade	de	bem	distinguirmos	os	significados	imprimidos às disposições (enunciados, textos) 
por	quem	as	elabora	e	os	significados	expressados pelas normas	(significados	que	apenas	são	reve-
lados através e mediante a interpretação, na medida em que as disposições são transformadas em 
normas).	A	interpretação,	destarte,	é	meio	de	expressão	dos	conteúdos normativos das disposições, 
meio através do qual pesquisamos as normas	contidas	nas	disposições.	Do	que	diremos	ser	—	a	
interpretação — uma atividade que se presta a transformar disposições (textos, enunciados) em 
normas. [...]	a	norma	encontra-se	(parcialmente),	em estado de potência, involucrada no enunciado 
(texto ou disposição);	o	intérprete	a	desnuda.	Neste	sentido	—	isto	é,	no	sentido	de	desvencilha-
mento da norma de seu invólucro: no sentido de fazer brotar do texto, do enunciado	—	é	que	afir-
mo que o intérprete produz a norma”	(GRAU,	2006,	p.	85-87).

13 “Formulado e desenvolvido em plena vigência das idéias de Martin Heidegger e Hans-Georg Ga-
damer	–	relembre-se	que,	para	Gadamer,	interpretar	sempre	foi,	também,	aplicar e que a tarefa 
da interpretação consiste em concretizar a lei em cada caso, ou seja, na sua aplicação	–,	o	méto-
do normativo-estruturante parte da premissa de que existe uma implicação necessária entre o 
programa normativo e o âmbito normativo, entre os preceitos jurídicos e a realidade que eles 
intentam regular, uma vinculação tão estreita que a própria normatividade, tradicionalmente vis-
ta como atributo especial dos comandos jurídicos, parece ter-se evadido dos textos para buscar 
apoio	fora	do	ordenamento	e,	assim,	tornar	eficazes	os	seus	propósitos	normalizadores”	(MEN-
DES;	COELHO;	BRANCO,	2008,	p.	106).

14	 “O	texto	normativo	–	diz	Müller,	é	uma	fração	da	norma,	aquela	parte	absorvida	pela	linguagem	
jurídica,	porém	não	é	a	norma.	Pois	a	norma	jurídica	não	se	reduz	à	linguagem	jurídica.	A	nor-
ma	congrega	todos	os	elementos	que	compõem	o	âmbito	normativo	(=	elementos	e	situações	do	
mundo da vida sobre	os	quais	recai	determinada	norma)	[...]	“O	âmbito	da	norma	não	congrega	
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Decompondo a estrutura da norma em programa normativo (aspectos 
textuais) e domínio normativo (aspectos fáticos), Müller considera o texto 
apenas a “ponta do iceberg”15 e localiza a complexidade da aplicação do 
direito sobretudo no plano da apreensão dos fatos, carecendo os textos de 
interpretação não por serem destituídos de clareza, mas, sim, porque devem 
ser aplicados a casos concretos, reais ou fictícios16.	Com	isso,	o	autor	refuta	
veementemente a concepção positivista de que a aplicação do direito seria 
um mero processo de subsunção do fato a uma norma preexistente, o que 
não passaria de uma ilusão, já que a norma não existe antes do confronto 
com os fatos (SILVA,	2003,	p.	607-630).

Na síntese do ilustre catedrático da Faculdade de Direito da Universi-
dade de Heidelberg, “se em termos da teoria da norma, o âmbito normativo é 
parte integrante da norma, então a norma não pode ser colocada no mesmo 
patamar do texto normativo” (MÜLLER,	2011,	p.	187).

Em semelhante pensamento, mas já no campo específico da interpre-
tação constitucional, Konrad Hesse	(1988,	p.	62	apud	GRAU,	2006,	p.	91) é o 
grande expoente da metódica hermenêutico-concretizadora, segundo a qual 
“não há interpretação da Constituição independentemente de problemas 
concretos”.	Vale	dizer,	“a	interpretação	constitucional	é	uma	‘concretização’	

(imediatamente) à totalidade dos fatos; ele se manifesta quando um programa de interpretação é 
praticado (pelo intérprete), visando à aplicação de normas jurídicas; então, tendo em vista o fato 
concreto, emergem naquele âmbito relevantes estruturas sociais básicas que irão delinear o seu 
universo”	(GRAU,	2006,	p.	78).

15	 Como	leciona	Dirley	da	Cunha	Júnior	(2008,	p.	212)	“partindo	do	pressuposto	de	que	a	norma	não	
se	confunde	com	o	texto	normativo,	afirma	Müller	(2000,	p.	53)	que	o	texto	é	apenas	a	‘ponta	do	
icerberg’; mas a norma não compreende apenas o texto, pois abrange também um ‘pedaço da re-
alidade	social’,	sendo	esta	talvez	a	parte	mais	significativa	que	o	intérprete-aplicador	deve	levar	
em	conta	para	realizar	o	direito”.

16 “Normas jurídicas não são dependentes do caso, mas referidas a ele, sendo que não constitui pro-
blema	prioritário	se	se	trata	de	um	caso	efetivamente	pendente	ou	de	um	caso	fictício.	Uma	nor-
ma não é (apenas) carente de interpretação porque e à medida que ela é ‘destituída de clareza’ 
-	mas	sobretudo	porque	ela	deve	ser	aplicada	a	um	caso	(real	ou	fictício).	Uma	norma	no	sentido	
da metódica tradicional (isto é: o teor literal de uma norma) pode parecer ‘clara’ ou mesmo ‘uní-
voca’	no	papel,	já	o	próximo	caso	prático	ao	qual	ela	deve	ser	aplicada	pode	fazer	que	ela	se	afigure	
extremamente	‘destituída	de	clareza’.	Isso	se	evidencia	sempre	somente	na	tentativa	efetiva	da	
concretização.	Nela	não	se	‘aplica’	algo	pronto	e	acabado	a	um	conjunto	de	fatos	igualmente	com-
preensível	como	concluído.	O	positivismo	legalista	alegou	e	continua	alegando	isso.	Mas	‘a’	norma	
jurídica	não	está	pronta	nem	‘substancialmente’	concluída”	(MÜLLER,	2000,	p.	61-62	apud	GRAU,	
2005,	p.	77).
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(Konkretisierung), porque ela não existe desvinculada de problemas concre-
tos”, havendo sempre, no método interpretativo, uma “incorporação da reali-
dade de cuja ordenação se trata”, de modo que “o intérprete não pode captar 
o conteúdo da norma fora do contexto histórico”	(BULOS,	1997,	p.	46). Como 
assinala Paulo Bonavides (1986,	p.	323),	os intérpretes concretistas aplicam 
um procedimento tópico de interpretação “sempre atenta a uma realidade 
concreta, impossível de conter-se em formalismos meramente abstratos ou 
explicar-se	pela	fundamentação	lógica	e	clássica	dos	silogismos	jurídicos”.

É sob este fundamento que Eros Roberto Grau (2006,	p.	92-96) se 
opõe à distinção, desenhada pela clássica doutrina francesa, entre inter-
pretação in abstracto (interpretação propriamente dita) e interpretação in 
concreto (aplicação), pois toda e qualquer interpretação envolve necessa-
riamente a consideração dos fatos, de maneira que “a separação, em duas 
etapas, de interpretação e aplicação decorre da equivocada concepção da 
primeira	como	mera	operação	de	subsunção”.

Pois bem, dita construção, calcada numa análise estruturante e con-
cretizadora das normas jurídicas, parece ser manifestamente incompatível 
com a ideia de “derrotabilidade”, na medida em que esta pressupõe a existên-
cia de uma regra pronta abstratamente considerada pelo legislador a partir 
de imagens por ele pré-estabelecidas, o que não é aceito pelos concretistas, 
nem,	muito	menos,	pelos	estruturalistas.	Para	estes,	o	problema	da	comple-
xidade dos fatos se resolve pura e simplesmente no campo da interpretação 
do texto normativo, de modo que da conclusão do processo interpretativo 
somente podem decorrer duas assertivas: ou o fato se amolda ao domínio da 
norma (tendo-se a regra como incidente no caso) ou não se amolda (a regra 
é	tida	como	inaplicável).	Sob	este	prisma,	nada	é	«derrotado».

Se	a	ideia	de	«derrotabilidade»,	como	dito,	pressupõe	a	aplicabilidade	
de uma regra (hipótese de incidência configurada), que, no entanto, vem a 
ser afastada por razões de justiça ante as peculiaridades do caso concreto, é 
preferível entender, na linha de pensamento de Müller, que a não aplicação 
da regra, nesse caso específico, deve-se tão somente à não concordância 
entre	todos	os	aspectos	fáticos	do	caso	e	os	do	respectivo	âmbito	normativo.	
Vale	dizer,	a	expressão	«a	menos	que»,	empregada	por	Hart,	subentende	
algo que integra os próprios pressupostos de aplicação da regra, de maneira 
que o reconhecimento de alguma razão jurídica com o condão de afastar a 
incidência da regra no caso concreto equivale a concluir que não tenham sido 
satisfeitas	todas	as	condições	internas	à	moldura	do	seu	âmbito	normativo.	
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Em	suma,	a	regra	não	é	«derrotada»	quando,	simplesmente,	não	vem	a	ter	
incidência	no	caso	concreto.

4 Similitude com o método da ponderação de princípios

Outra crítica feita à tese da derrotabilidade das regras jurídicas é a 
de que o mesmo resultado pode ser obtido simplesmente utilizando-se a 
técnica de ponderação dos princípios por elas concretizados, a depender do 
contexto	de	cada	caso	concreto.

Sem falar em “derrotabilidade”, Eros Grau admite que, numa situação 
concreta, uma regra pode ser afastada quando o princípio que ela busca con-
cretizar entra em confronto com outro princípio que sobre aquele prevalece17.	
Amparando-se em clássica lição de Carlos Maximiliano18, o jurista tece se-
veras críticas à doutrina calcada numa suposta “vontade do legislador”19, 
abraçada por alguns adeptos da teoria da derrotabilidade ao examinar as 
supostas situações previsíveis albergadas pelo texto legal e reconhecer even-
tuais exceções implícitas que afastariam a aplicação da regra jurídica20.

17 O autor assevera que “não se manifesta jamais antinomia jurídica entre princípios e regras ju-
rídicas.	Estas	operam	a	concreção	daqueles.	Em	consequência,	quando	em	confronto	dois	prin-
cípios, um prevalecendo sobre o outro, as regras que dão concreção ao que foi desprezado são 
afastadas: não se dá a sua aplicação a determinada hipótese, ainda que permaneçam integradas, 
validamente (isto é, dotadas de validade),	no	ordenamento	jurídico.	Insito:	resultam	afastadas as 
regras (concreções de princípios) que dão concreção ao princípio que no confronto com outro foi 
desprezado.	Dizendo-se	de	outra	forma:	aquelas	regras	que	dão	concreção	ao	princípio	despreza-
do, embora permaneçam plenas de validade, perdem eficácia — isto é, efetividade — em relação à 
situação	diante	da	qual	o	conflito	entre	princípios	manifestou-se”.	(GRAU,	2006,	p.	198).

18 “Com a promulgação, a lei adquire vida própria, autonomia relativa; separa-se do legislador; con-
trapõe-se a ele como um produto novo; dilata e até substitui o conteúdo respectivo sem tocar nas 
palavras;	mostra-se,	na	prática,	mais	previdente	que	o	seu	autor”	(MAXIMILIANO	1957,	p.	48).

19 “Assim, a referência à ‘vontade do legislador’, que apenas se pode explicar como um caso de mi-
soneísmo	(Carlos	Maximiliano	1957:	44),	perde	qualquer	sentido.	A	interpretação	constitucional,	
no nível linguístico, é interpretação semântica, voltada à determinação do significado das palavras 
e	 expressões	 contidos	no	 texto	da	Constituição.	Vale	 dizer:	 refere-se	 a	 ‘normas	 reveladas	por	
enunciados linguísticos’ — não a intenções ou vontades do texto ou do ‘legislador constituinte’ 
—,	estando,	como	observa	Canotilho	(1987:148),	condicionada	pelo	contexto, na medida em que 
se opera em condições sociais historicamente caracterizadas, produtoras de determinados ‘usos’ 
linguísticos,	decisivamente	operantes	na	atribuição	do	significado.	A	lei,	aliás	―	o	texto	norma-
tivo,	em	verdade	—,	já	foi	dito,	costuma	ser	mais	inteligente	do	que	o	legislador”	(GRAU,	2006,	p.	
126-127)..

20	 Confira-se	a	passagem	de	texto	de	Juliano	Taveira	Bernardes	(2005),	anteriormente	transcrita	em	
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Humberto Ávila, na mesma linha, repudia a concepção que investiga o 
significado do texto a partir da intenção do legislador, porquanto “o processo 
legislativo qualifica-se justamente como um processo complexo que não se 
submete a um autor individual, nem a uma vontade específica”, de maneira 
que “a interpretação não se caracteriza como um ato de descrição de um 
significado previamente dado, mas como um ato de decisão que constitui a 
significação	e	os	sentidos	do	texto”.	Vale	dizer,	o	significado	do	texto	nunca	
é algo pré-dado pelo legislador21.

Discorrendo sobre a possibilidade de afastamento de uma regra num 
caso	concreto,	Ávila	(2005,	p.	69)	discorda	da	doutrina	que	restringe	a	pon-
deração apenas aos conflitos entre princípios, sustentando que mesmo os 
conflitos entre regras podem ser resolvidos com o emprego da técnica de 
sopesamento.	Emprega,	assim,	a	denominação	aptidão para cancelamento 
(defeasibility), ressaltando que “as regras não são decisivas na medida em que 
podem ter suas condições de aplicabilidade preenchidas e, ainda assim, não 
ser aplicáveis, pela consideração a razões excepcionais que superem a própria 
razão	que	sustenta	a	aplicação	normal	da	regra”.	Fala,	então,	em	superação	da	
regra, salientando que, ao contrário do que se costuma afirmar, as regras — e 
não apenas os princípios — estão sujeitos a mecanismos de ponderação22.

nota de rodapé, na qual o autor alude a “situações	previsíveis	à	época	da	formulação	normativa”.
21	 Acrescenta	que	“a	atividade	do	intérprete	–quer	julgador,	quer	cientista	–	não	consiste	em	me-
ramente	descrever	o	significado	previamente	existente	dos	dispositivos.	Sua	atividade	consiste	
em	constituir	esses	significados.	Em	razão	disso,	também	não	é	plausível	aceitar	a	idéia	de	que	a	
aplicação do Direito envolve uma atividade de subsunção entre conceitos prontos antes mesmo 
do	processo	de	aplicação”.	Advertindo,	porém,	que	isso	não	quer	dizer	que	não	haja	sentido	algum	
antes	de	concluído	o	processo	interpretativo,	pois	há	traços	de	significados	mínimos	incorpora-
dos	ao	uso	ordinário	ou	técnico	da	linguagem.	“Daí	se	dizer	que	interpretar é construir a partir de 
algo,	por	isso	significa	reconstruir:  a uma, porque utiliza como ponto de partida os textos norma-
tivos, que oferecem limites à construção de sentidos; a duas, porque manipula a linguagem, à qual 
são incorporados núcleos de sentidos, que são, por assim dizer, constituídos pelo uso, e preexistem 
ao	processo	interpretativo	individual”	(ÁVILA,	2005,	p.	23-25).

22 “As regras também podem ter seu conteúdo preliminar de sentido superado por razões contrá-
rias,	mediante	um	processo	de	ponderação	de	razões.	Ademais,	isso	ocorre	nas	hipóteses	de	rela-
ção	entre	a	regra	e	suas	exceções.	A	exceção	pode	estar	prevista	no	próprio	ordenamento	jurídi-
co, hipótese em que o aplicador deverá, mediante ponderação de razões, decidir se há mais razões 
para	a	aplicação	da	hipótese	normativa	da	regra	ou,	ao	contrário,	para	a	de	sua	exceção.	Por	exem-
plo, a legislação de um Município, ao instituir regras de trânsito, estabelece que a velocidade 
máxima no perímetro urbano é	de	60	km/h.	Se	algum	veículo	for	fotografado,	por	mecanismos	de	
medição	eletrônica,	trafegando	acima	desta	velocidade,	será	obrigado	a	pagar	uma	multa.	A	men-
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A técnica de sopesamento, apesar de criticada por adeptos do método 
normativo-estruturante acima abordado23, é o método largamente aplicado 
no Brasil para se resolver conflitos normativos, bem como para a solução 
de	casos	difíceis.	Basta	um	passeio	pela	jurisprudência	dos	nossos	tribu-
nais superiores, notadamente do STF, para se constatar que diversos casos 
complexos submetidos à Corte já foram resolvidos por simples emprego da 
ponderação, de maneira que o eventual afastamento de uma regra decorre 
da aplicação de outra norma jurídica com superior dimensão de peso, sem 
que	se	necessite	falar	em	“derrotabilidade”.
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O controle de constitucionalidade no Brasil e o papel do 
Judiciário como “representante argumentativo” do povo

Emília Maria Velano1

Evolução do controle de constitucionalidade das leis no Brasil

A concepção da Constituição como lei fundamental de determinado 
sistema jurídico pressupõe a necessidade da preservação de seu texto, im-
pedindo	sua	modificação	através	de	procedimentos	legislativos	comuns.	Os	
órgãos legislativos dos diversos países que adotam a denominada “Consti-
tuição rígida”2 sofrem limitações para exercer sua função de elaborar leis, 
na	medida	em	que	elas	somente	serão	válidas	se	observarem	a	Constituição.

As próprias Constituições contêm os mecanismos de preservação de 
seu	texto.	Nas	denominadas	“Constituições	rígidas”,	as	alterações	somente	
são realizadas por procedimentos especiais, que, entre outros requisitos, 
exigem	maior	quórum	de	aprovação	do	que	o	exigido	para	as	leis	ordinárias.	
Além dos procedimentos especiais obrigatórios para a modificação de seus 
textos, as Constituições preveem mecanismos para impedir a eficácia de leis 
e	atos	normativos	que	lhe	são	incompatíveis.	Esses	mecanismos	do	deno-
minado “controle de constitucionalidade das leis” garantem que as leis que 
contrariarem a Constituição não serão aplicadas pelo Judiciário3, tornando 
efetivo o limite imposto a sua criação4.

1	Juíza	federal	substituta.
2	Segundo	Zeno	Veloso	(2000,	p.	23),	a	Constituição	rígida	é	aquela	que	carrega	a	pretensão	de	per-
manência	 e	 estabilidade,	mas	 isto	 não	 significa	 que	 deva	 ser	 estática,	 intangível,	 colocando-se	
numa posição irreal, à margem da evolução do mundo e das novas aspirações do povo a que ela se 
dirige.

3 Em alguns países, como na França, o controle de constitucionalidade não é efetuado pelo Judiciá-
rio,	mas	por	outro	órgão	político.	Como	o	controle	de	constitucionalidade	brasileiro	é	um	controle	
judicial e é o objeto de nossos estudos, não analisaremos o controle político de constitucionalidade 
das	leis.

4 A necessidade de se efetivarem os limites impostos ao legislador para criação de leis é vislumbra-
da	historicamente,	mesmo	antes	do	controle	americano	de	constitucionalidade	das	leis.	(CAPPEL-
LETTI,	1999,	p.	45).
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O Brasil, seguindo a tendência do mundo ocidental (CAPPELLETTI, 
1999,	p.	48),	adota	a	concepção	de	“sistema	constitucional	rígido”,	desde	
1824,	embora	nossa	primeira	Constituição	não	tenha	mencionado	nenhuma	
forma	de	controle	de	constitucionalidade	das	leis.

Como a rigidez constitucional está interligada diretamente ao contro-
le	de	constitucionalidade	das	leis,	a	Constituição	de	1891	apresentou,	pela	
primeira	vez,	um	sistema	de	controle	de	constitucionalidade.	O	constituinte	
optou pelo sistema difuso, no qual todos os juízes têm competência para não 
aplicar leis inconstitucionais aos casos apreciados5.

O modelo escolhido pelo constituinte daquela época para o contro-
le de constitucionalidade das leis teve sua origem nos Estados Unidos, em 
uma histórica decisão proferida no caso Marbury versus	Madison,	em	1803,	
redigida pelo Chief Justice, Jonh Marshall6.

O controle de constitucionalidade no modelo norte-americano é deno-
minado difuso, em razão de ser realizado em qualquer caso concreto julgado 
por	qualquer	juiz	ou	tribunal.	Insere-se	no	cotidiano	das	tarefas	judiciárias	
de	aplicação	das	leis.	Diante	de	lei	contrária	à	Constituição,	o	juiz	ou	tribu-
nal declara que não aplicará a aludida lei no caso julgado por considerá-la 
inconstitucional7.

A lei declarada inconstitucional, no modelo norte-americano, é consi-
derada nula, pois a incompatibilidade com o texto constitucional determina 
sua	nulidade.	Portanto,	nenhum	efeito	é	reconhecido	àquela	lei,	ou	seja,	a	
situação jurídica praticada sob o pálio de lei inconstitucional é inteiramen-
te	desconstituída.	A	sentença	que	julga	inconstitucional	determinada	lei	
retroage para desfazer os atos que, naquele litígio, foram realizados sob a 
regência	da	lei	inconstitucional.	Trata-se,	pois,	de	uma	sentença	declaratória	
de	nulidade	da	lei	(CAPPELLETTI,	1999,	p.	167).

O sistema difuso de controle de constitucionalidade permaneceu em 
todas	as	Constituições	brasileiras	existentes	a	partir	de	1891.	Durante	um	

5	Para	o	histórico	sobre	o	controle	de	constitucionalidade	no	Brasil	vide:	Veloso,	2000,	p.	30.
6	É	interessante	notar	que	Cappelletti	(1999,	p.	47	e	ss.)	reconhece	que	o	controle	jurisdicional	de	

constitucionalidade das leis foi desenvolvido nos Estados Unidos; porém, acrescenta que outros 
sistemas	jurídicos	já	adotavam	concepções	como	a	de	lei	fundamental,	como	foi	o	caso	de	Atenas.

7	Segundo	Mauro	Cappelletti	(1999,	p.	67),	o	“sistema	difuso”	é		“aquele	em	que	o	poder	de	controle	
pertence  a todos os órgãos judiciários de um dado ordenamento jurídico, que o exercitam inciden-
talmente,	na	ocasião	da	decisão	das	causas	de	sua	competência.
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relevante período, foi forma exclusiva de exercício do controle de constitu-
cionalidade	das	leis.

A	Constituição	de	1934	trouxe	dispositivo	que	possibilitava	a	inter-
venção da União nos estados-membros para assegurar o cumprimento dos 
princípios	constitucionais.	Era	necessário	elaborar	lei	que	regulamentasse	
a intervenção e submetê-la à apreciação de constitucionalidade pela Corte 
Suprema,	num	processo	de	iniciativa	do	procurador-geral	da	República.	São	
os primeiros vestígios do denominado controle concentrado de constitucio-
nalidade	das	leis	(VELOSO,	2000,	p.	31).

Porém, esse dispositivo constitucional, apesar de reconhecido por 
alguns doutrinadores como o início do controle de constitucionalidade con-
centrado8, era de aplicação restrita a poucos casos (somente quando fosse 
elaborada lei para se efetivar a intervenção da União nos estados-membros), 
o que demonstra sua substancial diferença para as formas existentes atu-
almente.

A concretização do modelo de controle abstrato das leis somente 
ocorreu	na	Constituição	de	1946,	através	de	dispositivo	que	também	previa	
a	intervenção	nos	estados	em	caso	de	violação	dos	princípios	constitucionais.	
O procurador-geral da República poderia apresentar uma representação 
para o Supremo Tribunal Federal arguindo a inconstitucionalidade de ato 
normativo	que	contrariasse	os	princípios	constantes	do	art.	7º,	VII,	daquela	
Constituição.	Caso	a	Corte	Suprema	considerasse	que	o	ato	normativo,	real-
mente,	contrariava	os	referidos	princípios,	a	intervenção	estava	autorizada.	
Essa “representação” muito se aproxima da ação direta de inconstituciona-
lidade	(VELOSO,	2000,	p.	33).

Em	1965,	ocorreu	a	denominada	Reforma	do	Judiciário,	realizada	pela	
Emenda	16,	introduzindo	a	representação	de	inconstitucionalidade	de	lei	
ou ato normativo, federal ou estadual, a qual poderia ser apresentada pelo 
procurador-geral	da	República	ao	Supremo	Tribunal	Federal.	Esse	dispositivo	
ampliou o rol de diplomas legais submetidos ao controle de constitucionali-
dade	abstrato.	Até	novembro	de	1965,	somente	os	casos	de	intervenção	da	
União	nos	estados-membros	eram	apreciados	em	sede	de	controle	abstrato.	
Com	a	Emenda	16,	todas	as	leis	e	atos	normativos,	federais	ou	estaduais,	

8 “Os historiadores constitucionais quase todos coincidem em assinalar a importância da Consti-
tuição	de	1934	como	um	expressivo	marco	na	progressão	do	País	rumo	a	um	controle	direto	de	
constitucionalidade”	(BONAVIDES,	2000,	p.	296).
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tornaram-se sujeitos ao controle concentrado de constitucionalidade (BO-
NAVIDES,	2000,	p.	298).

A	Constituição	de	1988	manteve	o	controle	concentrado	de	consti-
tucionalidade exercido através da interposição de ação perante o Supremo 
Tribunal	Federal.	Entretanto,	a	legitimação	para	a	propositura	da	ação	direta	
de	inconstitucionalidade	–	ADI	não	está	adstrita	ao	procurador-geral	da	
República, estendendo-se,também às confederações sindicais ou entidades 
de classe de âmbito nacional, aos partidos políticos com representação no 
Congresso Nacional, ao presidente da República, à Mesa do Senado, à Mesa 
da Câmara dos Deputados, à Mesa de Assembléia Legislativa, ao governador 
de	Estado	e	ao	Conselho	Federal	da	Ordem	dos	Advogados	do	Brasil	(art.	
103	da	CF).	É	indubitável,	pois,	que	o	controle	de	constitucionalidade	con-
centrado expandiu sensivelmente seus limites, tendo em vista o numeroso 
rol	de	legitimados	para	propor	a	ADI.

A expansão do controle de constitucionalidade concentrado também 
pode ser observada pela criação de novos instrumentos processuais que 
possibilitam o questionamento da constitucionalidade das leis e atos norma-
tivos	ao	lado	da	ADI.	Podemos	citar	a	ação	direta	de	inconstitucionalidade	
por	omissão	(art.	103,	§	2º),	a	ação	declaratória	de	constitucionalidade	(art.	
102,	I,	a) e a manutenção da representação para efeito de intervenção nos 
estados	quando	ocorrer	violação	de	princípio	constitucional	(art.	34,	VII),	
juntamente com a representação para intervenção do estado-membro em 
município.	

A introdução do modelo concentrado de controle de constitucionali-
dade das leis deve-se às influências europeias, onde este modelo é adotado 
em alguns países, como na Áustria, Itália e Alemanha, inspirados na doutrina 
de	Hans	Kelsen.	(CAPPELLETTI,	1999,	p.	83.)

No sistema concentrado de controle de constitucionalidade das leis, a 
arguição de inconstitucionalidade não pode ser apreciada por qualquer juiz 
ou	tribunal.	Há	um	órgão	especializado	que	tem	competência	para	tanto	e	a	
decisão opera efeitos erga omnes.	(VELOSO,	2000,	p.	62.)

O histórico da evolução do controle de constitucionalidade no Brasil 
demonstra que nosso sistema jurídico passou de um modelo exclusivamente 
difuso para um modelo que prestigia o controle concentrado, até mesmo em 
detrimento	do	controle	difuso.	São	tantos	os	mecanismos	à	disposição	do	con-
trole concentrado, alguns que até mesmo obstam o andamento de processos 
em que se requereu a declaração de inconstitucionalidade para aquele caso 
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concreto, como a medida cautelar proferida na ação declaratória de consti-
tucionalidade, em que o controle difuso ficou restrito aos poucos casos em 
que não houve interesse dos legitimados em ingressar com as ações judiciais 
que	propiciam	o	controle	concentrado	de	constitucionalidade	das	leis.	

É de se constatar que essas modificações, introduzidas pela Cons-
tituição	de	1988,	pela	Emenda	3/1993	e	pela	Lei	9.868/1999,	reduziram,	
substancialmente,	o	poder	dos	juízes	de	primeira	e	segunda	instância.	A	
discussão acerca da constitucionalidade das leis pela sociedade também está 
sendo restringida, uma vez que, no modelo difuso de controle de constitu-
cionalidade das leis, o cidadão ingressa com a ação judicial diretamente, ao 
contrário do que ocorre no controle concentrado, no qual apenas algumas 
pessoas	são	legitimadas	para	propor	a	ação.

O Judiciário e o Legislativo no controle de constitucionalidade das 
leis

O processo legislativo do qual resultam as leis, constitucionais ou 
inconstitucionais, tramita dentro de um órgão de representação popular, 
cujos	componentes	foram	eleitos	pelo	voto	direto.	Sem	dúvida,	o	caráter	
democrático	desse	processo	lhe	confere	certa	legitimidade.

No Brasil, o Judiciário é responsável pelo julgamento da constitucio-
nalidade	dos	atos	advindos	do	legislativo.	Como	o	Judiciário	não	é	um	Poder	
em que haja representação popular através do voto direto, alguns recomen-
dam	que	sua	atuação,	em	certos	casos,	seja	feita	com	parcimônia.	Vejamos	
as	palavras	de	Veloso	(2000,	p.	189-190),	citando	Luís	Roberto	Barroso:

Observa Luís Roberto Barroso que o princípio da razoabilidade ou da 
proporcionalidade sempre teve seu campo de incidência mais tradicio-
nal no âmbito da atuação do Poder Executivo, tendo, também aplicabi-
lidade no domínio do Poder Judiciário, notadamente no tratamento das 
medidas cautelares, advertindo o autor que, por ser uma competência 
excepcional, que se exerce em domínio delicado, deve o Judiciário agir 
com prudência e parcimônia, precisando-se ter em linha de conta que, 
em um Estado democrático, a definição das políticas públicas deve 
recair sobre os órgãos que têm o batismo da representação popular, 
o	que	não	é	o	caso	de	juízes	e	tribunais.	Mas	—	conclui	—,	“quando	se	
trate de preservar a vontade do povo, isto é, do constituinte originário, 
contra os excessos de maiorias legislativas eventuais, não deve o juiz 
hesitar.	O	controle	de	constitucionalidade	se	exerce,	precisamente,	para	
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assegurar a preservação dos valores permanentes sobre os ímpetos 
circunstanciais.	Remarque-se,	porque	relevante,	que	a	última	palavra	
poderá	ser	sempre	do	Legislativo.	É	que,	não	concordando	com	a	in-
teligência dada pelo Judiciário a um dispositivo constitucional, poderá 
ele, no exercício do poder constituinte derivado, emendar a norma 
constitucional	e	dar-lhe	o	sentido	que	desejar”.

Uma primeira observação sobre o texto citado é importante: o 
legislador somente emenda o texto constitucional nos limites estabele-
cidos	pela	Carta	Magna.	Portanto,	os	direitos	fundamentais,	a	divisão	de	
poderes, o federalismo e o voto secreto direto, universal e periódico não 
podem	ser	objeto	de	emenda	constitucional	(art.	60,	§	4º,	da	Constituição	
Federal).

Na verdade, essa discussão sobre a representatividade de que é do-
tado o legislativo e a competência do Judiciário para tornar nulos os atos 
daquele Poder reflete um conflito entre o processo democrático e os demais 
dispositivos constitucionais protegidos pela Corte Constitucional quando 
declara	a	inconstitucionalidade	de	lei.	Abordaremos	o	problema	enfatizando	
a proteção aos direitos fundamentais, embora o controle de constituciona-
lidade	abarque	toda	a	Constituição.

O embate entre o processo democrático e os direitos fundamentais 
pode ser vislumbrado do seguinte modo: ao mesmo tempo em que os direitos 
fundamentais garantem a própria realização da democracia, eles “descon-
fiam” do processo democrático, pois, em razão de vincularem o legislador 
à sua observância, “subtraem da maioria parlamentarmente legitimada po-
deres	de	decisão”	(ALEXY,1999,	p.	65).

Entretanto, é necessário entender que o Tribunal Constitucional 
também é representante do povo, visto que o Judiciário é um poder e todo 
“poder	emana	do	povo”.	Robert	Alexy	(1999,	p.	66)	explica	que	a	represen-
tação promovida pelo Judiciário é uma representação argumentativa, que 
se distingue da representação política promovida pelo Legislativo:

A vida cotidiana do funcionamento parlamentar oculta o perigo que 
maiorias se imponham desconsideradamente, emoções determinem o 
acontecimento, dinheiro e relações de poder dominem e simplesmente 
sejam	cometidas	faltas	graves.	Um	tribunal	constitucional	que	se	dirige	
contra tal não se dirige contra o povo senão, em nome do povo, contra 
seus	representantes	políticos.	Ele	não	só	faz	valer	negativamente	que	
o processo político, segundo critérios jurídicos-humanos e jurídico-
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-fundamentais, fracassou mas também exige positivamente que os 
cidadãos aprovem os argumentos do tribunal se eles aceitarem um dis-
curso	jurídico-constitucional	racional.	A	representação	argumentativa	
dá certo quando o tribunal constitucional é aceito como instância de 
reflexão	do	processo	político.	Isso	é	o	caso,	quando	os	argumentos	do	
tribunal encontram um eco na coletividade e nas instituições políticas, 
conduzem a reflexões e discussões que resultam em convencimentos 
examinados.	Se	um	processo	de	reflexão	entre	coletividade,	legislador	
e tribunal constitucional se estabiliza duradouramente pode ser falado 
de uma institucionalização que deu certo dos direitos do homem no 
estado	constitucional	democrático.	Direitos	fundamentais	e	democracia	
estão	então	reconciliados.	Com	isso	está	assegurado	como	resultado	
que o ideal, do qual fala a Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
pode ser realizado e não precisa fracassar em uma contradição interna 
entre	direitos	fundamentais	e	democracia.

Como representante argumentativo do povo, nessa importante 
tarefa de controlar o processo político, indicando suas falhas, o Judici-
ário não pode se escusar a nulificar os atos que atentam contra o texto 
constitucional.

O controle de constitucionalidade representa uma defesa das mi-
norias	de	um	processo	político	que	acaba	por	sufocá-las.	A	legitimidade	
do Parlamento, adquirida através do voto, não deve suplantar os direi-
tos	fundamentais,	nem	as	demais	normas	constitucionais.	Em	suma,	o	
controle de constitucionalidade das leis é um importante instrumento 
de defesa dos direitos e garantias fundamentais e da unidade do sistema 
jurídico, que preserva o princípio da supremacia da Constituição e, por 
isto, seu papel no quadro de funções do Estado deve sempre merecer a 
mais	acirrada	proteção.
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O Poder Judiciário no Brasil contemporâneo

Eudóxio Cêspedes Paes1

Passados	mais	de	25	anos	da	promulgação	da	Constituição	Federal	
de	1988,	cumpre	fazer	uma	análise	a	respeito	de	quais	caminhos	o	Poder	
Judiciário brasileiro percorreu durante o período e se foi possível atingir os 
propósitos	então	estabelecidos.

O	Capítulo	III,	Seção	I,	da	Constituição	de	1988	disciplinou	a	organi-
zação	do	Poder	Judiciário	(art.	92);	o	estatuto	jurídico	a	que	vinculados	os	
membros da magistratura; a forma de ingresso e as prerrogativas da carreira 
(arts.	93-95),	bem	como	a	competência	de	seus	órgãos	jurisdicionais	(art.	
98).	Além	disso,	assegurou	ao	Poder	Judiciário	autonomia	administrativa	e	
financeira	(art.	99),	reforçando	a	regra	de	pagamento	de	precatórios	(art.	
100).	Por	fim,	dispôs	sobre	a	estrutura	desse	Poder,	tanto	no	que	diz	respei-
to aos seus órgãos de cúpula, quanto no particular do primeiro e segundo 
graus	(art.	101	e	ss.).

Sucede que a insatisfação com a qualidade do serviço jurisdicional 
prestado, supostamente caro e moroso, ensejou a aprovação da denominada 
Reforma do Poder Judiciário, consubstanciada na Emenda Constitucional 
45/2004.

Sob notória influência de valores neoliberais hegemônicos advindos 
do Consenso de Washington, essa emenda constitucional buscou estabelecer 
mecanismos	que	pudessem	otimizar	a	prestação	jurisdicional.

A publicação usualmente indicada pela doutrina para ilustrar tais 
diretrizes	neoliberais	é	o	Documento	319	do	Banco	Mundial,	intitulado	O 
Setor Judiciário na América Latina e no Caribe – Elementos para Reforma.

Em um de seus trechos, esse relatório apresenta uma de suas perspecti-
vas, qual seja, a de considerar a falta de independência do Judiciário na América 
Latina como elemento necessário ao desenvolvimento econômico regional:

Durante recentes reformas na América Latina, por exemplo, alguns 
países têm se beneficiado pela existência de um Poder Executivo forte, 

1	Juiz	federal	substituto.
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que	pode	atuar	de	maneira	eficiente.	O	dilema	é	como	ao	mesmo	tempo	
fornecer uma chancela institucional que garanta a responsabilidade, 
transparência	e	fiscalização	destes	atos	do	Executivo.	Estas	experiên-
cias ocorrem mais freqüentemente quando o Executivo tem o poder 
de	editar	decretos.

Na oportunidade, considerou-se que um Poder Judiciário fortaleci-
do	poderia	representar	um	óbice	ao	desenvolvimento	econômico	regional.	
Conforme	observa	Hugo	Cavalcanti	Melo	Filho	(2003),	destacou-se	que:

O trabalho propõe um programa para a reforma do Judiciário, com 
realce nos principais fatores que afetam a qualidade desse serviço, 
sua	morosidade	e	natureza	monopolística.
[...]
O intuito declarado é o de aprimorar a qualidade e a eficiência da 
Justiça, nos países da Região, dotando o Judiciário de transparência e 
previsibilidade de decisões, para fomentar um ambiente propício ao 
comércio,	financiamentos	e	investimento.

Num momento mais recente, as premissas neoliberais do Consenso 
de Washington foram substituídas pelo que se convencionou chamar de 
Consenso	de	Pequim.	O	crescimento	vertiginoso	da	economia	chinesa	fez	
com que o capital internacional passasse a reconhecer méritos no capitalis-
mo autoritário de resultados, essencialmente marcado pelo fortalecimento 
do	Poder	Executivo.	Se	antes	se	pregava	a	não	interferência	do	Estado	na	
economia, agora se prega a sua presença marcante, sem prejuízo da mini-
mização dos direitos trabalhistas e sociais, como bem observaram Marcos 
Fagundes	Salomão	e	Paulo	Luiz	Schmidt	(2011).

Caracterizado o ambiente ideológico que permeava o país no mo-
mento da Reforma do Judiciário e que se estende até hoje, apresentamos as 
suas principais inovações: a positivação do princípio da razoável duração 
do	processo	(art.	5º,	LXXVIII);	a	instituição	de	órgão	de	controle	externo	
(art.	92,	I-A),	representado	pelo	Conselho	Nacional	de	Justiça;	a	alteração	
do regime jurídico da magistratura, com destaque para medidas voltadas à 
eficiência	na	jurisdição	e	ao	aperfeiçoamento	do	profissional.	As	ambiciosas	
metas estabelecidas pela Reforma do Judiciário guardam perfeita sintonia 
com	as	diretrizes	do	Documento	319	do	Banco	Mundial	e	com	o	Consenso	
de	Pequim.
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A busca por um sistema judicial eficiente, acessível, de baixo custo e 
que não impedisse o desenvolvimento econômico local gerou enormes ex-
pectativas no meio social, sobretudo no que diz respeito à legítima pretensão 
da sociedade a um processo que tramite com a celeridade e eficácia que os 
tempos contemporâneos exigem, conforme observa I’talo Fioravanti Sabo 
Mendes	(2008).	Tais	exigências,	entretanto,	não	se	fizeram	acompanhar	de	
providências administrativas suficientemente robustas para solucionar esta 
questão.	Para	tal	finalidade,	seriam	necessários	pesados	investimentos	em	
infraestrutura e em recursos humanos, os quais não ocorreram sob o singelo 
argumento	de	falta	de	disponibilidade	orçamentária.

Outro complicador nesse quadro foi a imensa demanda reprimida 
que	havia	no	meio	social.	Os	filtros	que	dificultavam	o	acesso	à	Justiça,	tais	
como a necessidade de advogado e de desembolso de custas judiciais, finda-
vam	por	inibir	o	exercício	do	direito	de	ação	em	caso	de	violação	a	direito.

Além disso, com a instituição de órgãos jurisdicionais mais próximos 
do cidadão, a exemplo dos juizados especiais federais2 e das varas federais 
instaladas no interior do país3, aqueles que eram usualmente excluídos do 
sistema judicial passaram a demandar em juízo para ver realizados os di-
reitos que a Administração Pública e a iniciativa privada lhes sonegava4.

Essa aproximação do Poder Judiciário com o cidadão-jurisdicionado 
é exemplo de que a instituição se movimentou no sentido de democratizar 
o	acesso	à	Justiça,	o	que	é	salutar.	Entretanto,	teve	como	efeito	colateral	um	
afluxo de processos que é muito superior ao número de demandas que o 
sistema	judicial	consegue	administrar.	Tal	circunstância,	aliada	ao	fato	de	
que	95%	(noventa	e	cinco	por	cento)	das	demandas	são	patrocinadas	por	
pessoas que obtiveram o benefício de gratuidade da Justiça, sinaliza para o 
encaminhamento	do	sistema	a	um	ponto	de	colapso.

2	A	Lei	10.259,	de	12	de	julho	de	2001,	instituiu	os	juizados	especiais	federais	no	âmbito	da	Justiça	
Federal.

3	A	Lei	12.011,	de	4	de	agosto	de	2009,	dispôs	sobre	a	criação	de	230	varas	 federais,	destinadas,	
precipuamente, à interiorização da Justiça Federal de primeiro grau e à implantação dos juizados 
especiais	federais	no	país.

4	Estima-se	que	atualmente	haja	em	tramitação	no	Poder	Judiciário	brasileiro	aproximadamente	90	
milhões	de	processos,	num	contexto	populacional	de	180	milhões	de	habitantes.	É	como	se	metade	
do país estivesse litigando, o que é considerado por muitos como um aspecto esquizofrênico de 
nosso	sistema	judicial.
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Esse quadro difícil de demanda crescente, escassez de recursos or-
çamentários e Executivo hipertrofiado exige da administração dos tribunais 
a adoção de providências inovadoras, com vistas a assegurar a adequada e 
contínua	prestação	do	serviço	público	jurisdicional.

Uma boa solução para esse problema foi previsto pela própria Re-
forma do Judiciário: a instituição de fundos aos quais seria revertido o valor 
arrecadado	com	custas	e	emolumentos	referentes	à	administração	da	Justiça.	
A destinação desses valores seria necessariamente o custeio de serviços 
afetos	às	atividades	específicas	da	Justiça.

Há notícia da instituição exitosa desse fundo em alguns estados, a 
exemplo	do	existente	no	Tribunal	de	Justiça	do	Rio	de	Janeiro.	Curiosamente,	
o fundo em questão não foi criado na esfera federal até o momento, malgrado 
seja	inconteste	a	sua	importância.

Há no âmbito do Conselho Nacional de Justiça um grupo de traba-
lho que se debruça sobre o tema, coordenado pelo conselheiro Jefferson 
Kravchychyn.	O	anteprojeto	de	lei	federal5 contendo normas gerais para a 
cobrança de custas judiciais deverá ser apresentado pelo CNJ ao Congresso 
Nacional,	para	inclusão	no	3º	Pacto	Republicano.	Foi	redigido	pelo	desem-
bargador do TJSP Rui Stoco e possui como principais inovações a obrigato-
riedade da comprovação de insuficiência de recursos para o benefício da 
gratuidade da justiça; a cobrança de custas no momento da distribuição 
(2%),	do	preparo	do	recurso	(4%)	e	no	da	execução	(2%),	ressalvados	os	
casos	dos	juizados	especiais	e	da	Justiça	do	Trabalho.	Além	disso,	a	expressa	
disposição de que as custas judiciais não cobrem despesas processuais ex-
traordinárias, tais como as publicações de editais, as despesas com a expe-
dição de cartas rogatórias, de ordem e precatórias, com o porte de remessa 
e de retorno dos autos, no caso de recurso, e o desarquivamento de autos 
de processos judiciais, despesas postais, comissão de leiloeiros, expedição 
de certidões, cartas de sentença, arrematação, adjudicação e reprodução 
de peças do processo; remuneração de perito, assistente técnico, avaliador, 
depositário, leiloeiro, tradutor, intérprete e administrador; indenização de 
viagem e diária de testemunha; consultas de andamento de processos por 
via	eletrônica	e	despesas	de	diligências	com	oficiais	de	justiça.	A	esse	extenso	
rol de despesas processuais a serem cobradas, foram estipuladas regras de 
distribuição dos ônus processuais, no sentido de que ao autor competirá 

5	Disponível	em:	<http://s.conjur.com.br/dl/projeto-lei-geral-custas.pdf>.	Acesso	em:	17	jun.	2013.
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adiantar as despesas ao seu interesse, ou que sejam determinadas pelo juiz 
de	ofício	ou	a	requerimento	do	Ministério	Público.

Os defensores desse anteprojeto argumentam que o serviço de ad-
ministração da Justiça é prestado de forma específica e divisível, ensejando 
a	cobrança	de	tributo	na	modalidade	de	taxa.	Se	existe	fundamento	legal	
para essa cobrança, é razoável que se passe a exigir com rigor essa impor-
tante fonte de arrecadação, até para assegurar a independência financeira 
e	orçamentária	da	instituição.

Além disso, haveria uma outra vantagem para o jurisdicionado que 
não	obtivesse	o	benefício	da	gratuidade	da	Justiça.	Este	arcaria	com	custas	
judiciais	menores	em	primeira	instância.	Em	compensação,	as	custas	judiciais	
referentes ao preparo dos recursos seriam sensivelmente incrementadas, 
como forma de inibir os litigantes habituais de protelar o cumprimento das 
sentenças	se	valendo	do	peculiar	sistema	recursal	brasileiro.

Assim	sendo,	conclui-se	que,	passados	mais	de	25	anos	da	promulga-
ção	da	Constituição	Federal	de	1988,	o	Poder	Judiciário	brasileiro	cumpriu	
parcialmente o seu objetivo de incrementar o acesso à Justiça, por meio da 
instituição dos juizados especiais estaduais e federais e por meio da inte-
riorização	das	varas	federais.

Todavia, a concretização do princípio da duração razoável do pro-
cesso dependerá de providências administrativas relacionadas a recursos 
materiais e humanos, a serem viabilizados por meio da instituição de fundos 
destinados a receber o valor correspondente a custas e emolumentos judi-
ciais,	a	serem	utilizados	diretamente	pelo	próprio	tribunal	que	os	arrecada.

Com tal medida, ficará assegurada a autonomia financeira e orçamen-
tária, com a consequente consolidação da independência do Poder Judiciário 
frente	a	um	Executivo	já	hipertrofiado.	Se	essa	independência	financeira	for	
acompanhada por um processo de maturação política no qual a sociedade 
possa participar de forma mais ativa das diretrizes a serem observadas pela 
Administração do Poder Judiciário, como pretende Agripino, acreditamos 
que a instituição Poder Judiciário brasileiro terá atingido os fins esperados 
quando	da	promulgação	da	Constituição	Federal	de	1988.	É	o	que	se	espera.
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Improbidade administrativa de prefeitos municipais — 
prestação de contas

Felipe Andrade Gouvêa1

Em natural processo de amadurecimento da sociedade e tentativa de 
extirpação dos altos índices de corrupção que assolam nosso país, a Cons-
tituição	da	República	de	1988	estabeleceu	em	seu	art.	37,	§	4º:	“Os	atos	de	
improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, 
a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento 
ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal 
cabível”.

Em	2	de	junho	de	1992,	veio	ao	mundo	jurídico	a	Lei	8.429/1992,	
mais conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, atendendo ao an-
seio da população por um maior rigor no tratamento de desvios de conduta 
que importassem em ataques aos princípios administrativos, que, até então, 
eram	tratados	pelo	Decreto	Federal	3.240/1941.

Logo,	em	seu	art.	1º	e	parágrafo	único,	o	referido	instrumento	legis-	1º	e	parágrafo	único,	o	referido	instrumento	legis-parágrafo único, o referido instrumento legis-
lativo procurou delinear seu amplo espectro de aplicabilidade, conforme 
transcrição que segue:

Art.	1º	Os	atos	de	improbidade	praticados	por	qualquer	agente	público,	
servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio 
público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja con-
corrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio 
ou	da	receita	anual,	serão	punidos	na	forma	desta	lei.

Parágrafo	único.	Estão	também	sujeitos	às	penalidades	desta	lei	os	atos	
de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba 
subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público 
bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concor-
rido ou concorra com menos de cinqüenta por cento do patrimônio 

1	Juiz	federal	substituto.
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ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à 
repercussão	do	ilícito	sobre	a	contribuição	dos	cofres	públicos.

Como pode ser visto, o legislador infraconstitucional procurou abar-
car grande quantidade de agentes, ainda que sem vínculo com a Administra-
ção	Pública,	que	praticassem	ato	de	improbidade	administrativa.

Logo, como inevitável linha interpretativa, os agentes políticos tam-
bém	estão	sujeitos	aos	mandamentos	insertos	na	LIA	(8.429/1992).

De acordo com lição sempre atual de Celso Antônio Bandeira de Mello 
(2007,	p.	238),	agentes	políticos	são:

[...]	titulares	dos	cargos	estruturais	à	organização	política	do	País,	ou	
seja, ocupantes dos que integram o arcabouço constitucional do Estado, 
o	esquema	fundamental	do	Poder.	Daí	que	se	constituem	nos	forma-
dores	da	vontade	superior	do	Estado.	São	agentes	políticos	apenas	
o Presidente da República, os Governadores, Prefeitos e respectivos 
vices, os auxiliares imediatos dos Chefes de Executivo, isto é, Ministros 
e Secretários das diversas Pastas, bem como Senadores, Deputados 
federais	e	estaduais	e	os	Vereadores.
O vínculo que tais agentes entretêm com o Estado não é de natureza 
profissional,	mas	de	natureza	política.	Exercem	um	múnus	público.	Vale	
dizer, o que os qualifica para o exercício das correspondentes funções 
não é a habilitação profissional, a aptidão técnica, mas a qualidade 
de cidadãos, membros da civitas e, por isto, candidatos possíveis à 
condução	dos	destinos	da	Sociedade.

No que tange à competência para processar e julgar as ações de im-
probidade administrativa contra atos de autoridades que possuem prerro-
gativa	de	foro,	reina	a	controvérsia.

Tal controvérsia vem ocupando a doutrina especializada, aplicadores 
do direito e jurisprudência, desde o advento da lei, tomando contornos mais 
nítidos	com	a	aprovação	da	Lei	10.628/2002,	que	acrescentou,	entre	outros	
dispositivos,	o	§	2º	ao	art.	84	do	Código	de	Processo	Penal,	com	a	seguinte	
redação:

§	2º	A	ação	de	improbidade,	de	que	trata	a	Lei	nº	8.429,	de	2	de	junho	
de	1992,	será	proposta	perante	o	tribunal	competente	para	processar	
e julgar criminalmente o funcionário ou autoridade na hipótese de 
prerrogativa de foro em razão do exercício de função pública, obser-
vado	o	§	1º.
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Julgada	a	ADIN	2.797-2,	logrou-se	a	declaração	de	inconstitucionali-
dade do referido dispositivo legal, entre outros, restabelecendo a diferença 
entre	as	sanções	penais,	cíveis	e	administrativas.

Todavia, a tentativa dos agentes políticos de se “esquivarem” da apli-
cabilidade da Lei de Improbidade Administrativa teve seguimento, com a 
alegação de que aqueles que estivessem sujeitos aos crimes de responsabi-
lidade — prefeitos, governadores, presidente da República e os respectivos 
vices — não poderiam também se sujeitar à responsabilização no âmbito 
da	Lei	8.429/1992,	o	que	acabou	contando	com	a	simpatia	de	um	acórdão	
do	STF,	a	Reclamação	2.138/DF,	julgado	em	12/06/2007,	que	teve	como	
relator	o	ministro	Nelson	Jobim.

Contudo, em decisão mais recente, a egrégia Corte teve oportunidade 
de rechaçar tal entendimento, sinalizando para uma mudança de postura no 
que diz respeito à tentativa dos interessados de se subtraírem da competên-
cia	do	juízo	de	1ª	instância,	conforme	segue:

EMENTA:	AÇÃO	CIVIL	PÚBLICA.	IMPROBIDADE	ADMINISTRATVA.	LEI	
8.429/1992.	NATUREZA	JURÍDICA.	CRIME	DE	RESPONSABILIDADE.	
PREFEITO	POSTERIORMENTE	ELEITO	DEPUTADO	FEDERAL.	IMPOS-
SIBILIDADE.	PRERROGATIVA	DE	FORO.	INEXISTÊNCIA.	PROCESSO	
EM	FASE	DE	EXECUÇÃO.	INCOMPETÊNCIA	DO	SUPREMO	TRIBUNAL	
FEDERAL.	REMESSA	DOS	AUTOS	AO	JUÍZO	DE	ORIGEM.	Deputado	
Federal, condenado em ação de improbidade administrativa, em ra-
zão de atos praticados à época em que era prefeito municipal, pleiteia 
que a execução da respectiva sentença condenatória tramite perante 
o Supremo Tribunal Federal, sob a alegação de que: (a) os agentes 
políticos que respondem pelos crimes de responsabilidade tipifica-
dos	no	Decreto-Lei	201/1967	não	se	submetem	à	Lei	de	Improbidade	
(Lei	8.429/1992),	sob	pena	de	ocorrência	de	bis in idem; (b) a ação 
de improbidade administrativa tem natureza penal e (c) encontrava-
-se	pendente	de	julgamento,	nesta	Corte,	a	Reclamação	2138,	relator	
Ministro	Nelson	Jobim.	O	pedido	foi	indeferido	sob	os	seguintes	fun-
damentos:	1)	A	Lei	8.429/1992	regulamenta	o	art.	37,	parágrafo	4º	da	
Constituição, que traduz uma concretização do princípio da moralidade 
administrativa inscrito no caput	do	mesmo	dispositivo	constitucional.	
As condutas descritas na lei de improbidade administrativa, quando 
imputadas a autoridades detentoras de prerrogativa de foro, não se 
convertem	em	crimes	de	responsabilidade.	2)	Crime	de	responsabili-
dade ou impeachment, desde os seus primórdios, que coincidem com 
o início de consolidação das atuais instituições políticas britânicas na 
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passagem	dos	séculos	XVII	e	XVIII,	passando	pela	sua	implantação	e	
consolidação	na	América,	na	Constituição	dos	EUA	de	1787,	é	instituto	
que traduz à perfeição os mecanismos de fiscalização postos à disposi-
ção	do	Legislativo	para	controlar	os	membros	dos	dois	outros	Poderes.	
Não se concebe a hipótese de impeachment exercido em detrimento 
de	membro	do	Poder	Legislativo.	Trata-se	de	contraditio in terminis.	
Aliás,	a	Constituição	de	1988	é	clara	nesse	sentido,	ao	prever	um	juízo	
censório próprio e específico para os membros do Parlamento, que é o 
previsto	em	seu	artigo	55.	Noutras	palavras,	não	há	falar	em	crime	de	
responsabilidade	de	parlamentar.	3)	Estando	o	processo	em	fase	de	
execução de sentença condenatória, o Supremo Tribunal Federal não 
tem	competência	para	o	prosseguimento	da	execução.	O	Tribunal,	por	
unanimidade,	determinou	a	remessa	dos	autos	ao	juízo	de	origem.	(Pet-
-QO	3923,	Relator(a):	ministro	JOAQUIM	BARBOSA,	Tribunal	Pleno.)

O entendimento acima parece ser o de preferência da Corte Suprema, 
na	medida	em	que,	na	data	de	23/05/2012,	foi	repetido	na	Pet-3030-QO,	
julgada	pelo	Tribunal	Pleno.

Com estas decisões, espera-se que a Corte Suprema trilhe o caminho 
da	segurança	jurídica	a	respeito	da	exegese	da	Lei	8.429/1992,	que	não	
possui nenhuma repercussão penal, por isso não pode estar sujeita à apli-
cabilidade	da	competência	por	prerrogativa	de	foro.

Vale	dizer	que	o	art.	85	da	CF,	ao	considerar	que	os	ataques	contra	a	
probidade administrativa também constituem crimes de responsabilidade, 
não	desejou	limitar	os	seus	efeitos	a	este	campo	político	do	sancionamento.	
Por isso, o ato ímprobo poderá repercutir na esfera dos crimes comuns, 
infrações político-administrativas (crimes de responsabilidade) e na impro-
bidade	administrativa,	que	está	fora	do	extrato	penal.

Outrossim,	verificando-se	que	o	art.	37,	§	4º,	da	CF	encontra-se	in-§	4º,	da	CF	encontra-se	in-	4º,	da	CF	encontra-se	in-
serido no capítulo que trata da administração pública de modo geral — 
aplicando-se, portanto, a todos os agentes públicos — a retirada dos agen-
tes políticos do campo de sancionamento pela improbidade administrativa 
implica	um	corte	de	responsabilidade	não	previsto	constitucionalmente.

Pois bem, seguindo o tema de responsabilização por improbidade dos 
agentes políticos, chega-se ao notável índice de atos ímprobos praticados 
por	prefeitos	municipais.

No âmbito das prefeituras municipais, até mesmo pela dificuldade de 
fiscalização da grande quantidade de municípios existentes, historicamente 
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vem acontecendo o maior índice de malversação de dinheiro público em 
nosso	país.

A grande maioria dos municípios brasileiros, como já sabido, é de-
pendente da transferência de recursos federais para a consecução dos ser-
viços públicos básicos em seu âmbito de competência, e, apenas para citar 
as transferências legais e automáticas no âmbito dos programas voltados à 
educação, temos: Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); Pro-
grama Dinheiro Direto na Escola (PDDE); Programa de Garantia de Renda 
Mínima (PGRM) e Programa de Apoio a Estados e Municípios para Educação 
Fundamental	de	Jovens	e	Adultos	(EJA).

Obviamente, deste rol exemplificativo está excluída toda a gama de 
programas relacionados à saúde, assistência social e as transferências vo-
luntárias que aportam dinheiro da União no âmbito municipal através dos 
diversos	convênios	firmados	entre	os	entes.

Portanto, a competência da Justiça Federal no que diz respeito aos 
atos de improbidade de gestores municipais é bastante ampla, principal-
mente nos municípios de menor expressão econômica, que, por sua vez, são 
aqueles	mais	dependentes	dos	recursos	federais.

Quando o assunto é ato ímprobo de gestores municipais, pensa-se, 
com razão, numa infinidade de maneiras de malbaratar os princípios admi-
nistrativos- constitucionais, porém daremos ênfase à falta de prestação de 
contas por parte dos prefeitos, em relação aos recursos recebidos de órgãos 
federais.

A falta de prestação de contas é uma das mais comuns formas de 
improbidade administrativa de prefeitos e que, para muitos intérpretes, não 
se	reveste	de	gravidade	suficiente	para	ensejar	uma	condenação.

Discordo dos que pensam desta maneira, pois o dever fundamental de 
prestar	contas	é	de	cunho	constitucional.	Antes	de	tudo,	é	uma	decorrência	
lógica	e	necessária	da	estruturação	republicana	de	nosso	Estado	(CF,	arts.	
1º	e	3º),	fazendo	parte	da	essência	dessa	forma	de	governo	a	publicidade	
dos	atos	dos	exercedores	do	poder.

É, igualmente, fundamentado do dever de publicidade que emana 
da Administração Pública	(art.	37,	caput) e, também, associado ao direito 
de todo cidadão de receber dos órgãos públicos informações de interesse 
coletivo	ou	geral	(CF,	art.	5º,	XXXIII).
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Vale lembrar a previsão constitucional para a propositura de ação 
direta de inconstitucionalidade interventiva perante o Supremo Tribunal 
Constitucional, tratando-se, portanto, de princípio constitucional sensível 
(CF,	art.	34,	VII,	a,	e	art.	36,	III),	devendo	as	constituições	estaduais	preverem	
hipótese	interventiva	pelo	mesmo	fundamento	(CF,	art.	35,	II).

Destaque-se, outrossim, que, em relação aos agentes políticos, outros 
dispositivos constitucionais delineiam a necessidade republicana de pres-
tação	de	contas	de	seus	atos	e	de	sua	gestão:	arts.	30,	III;	31,	§	1º;	33,	§	2º;	
2;	75;	49,	IX;	71,	I,	e	70,	parágrafo	único.

Exaltada a necessidade e importância da prestação de contas das 
transferências federais repassadas aos municípios, cumpre analisar uma 
alegação cada vez mais comum para que essa prestação não seja efetivada, 
principalmente	advinda	de	gestores	de	municípios	pequenos.

Trata-se da alegação da falta de estrutura material, principalmente 
humana, que permita uma prestação de contas com regularidade e de ma-
neira	correta,	devido	à	precariedade	do	arcabouço	administrativo	municipal.

Entendo que a defesa acima não pode e não deve ser considerada, 
por si só, para eximir de responsabilidade o gestor municipal, pois somente 
traduz	a	falta	de	responsabilidade	do	mandatário	para	com	os	munícipes.

Os poderes constituídos deste país, inclusive o Judiciário, têm de pa-
rar de dar guarida a este tipo de escusa, que é comum àquele que trata a can-
didatura	a	chefe	do	Poder	Executivo	municipal	como	aventura	empresarial.

Por isso, em atuação jurisdicional, tenho afastado este tipo de opo-
sição, na medida em que o candidato a prefeito precisa ter a consciência 
das responsabilidades que o cargo lhe imputa, não o tratando como mero 
emprego	ou	promoção	pessoal	e	de	um	grupo	escolhido.

A sociedade brasileira, que sofre com os altos índices de corrupção de 
seus agentes políticos ao longo da história, tem passado por transformações 
e evoluções legislativas na tentativa de sufocar o intento criminoso que tanto 
desvia recursos públicos, não sendo possível, portanto, que a falta de pre-
paro	seja	acolhida	como	excludente	de	responsabilidade	do	agente	político.

É possível citar alguns avanços que demonstram, ainda que 
timidamente, a necessidade de haver moralização no âmbito da Administra-Administra-
ção Pública	brasileira,	tais	como:	inelegibilidades	previstas	na	LC	64/1990;	
a	própria	Lei	de	Improbidade	Administrativa	(8.429/1992);	Lei	de	Respon-
sabilidade	Fiscal	(LC	101/2000);	Súmula	Vinculante	13,	do	STF,	que	veda	o	
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nepotismo	nos	três	Poderes;	Lei	da	Ficha	Limpa,	(LC	135/2010),	que	altera	
dispositivos	da	LC	64/1990,	recrudescendo	o	regime	das	inelegibilidades	e,	
mais	recentemente,	o	julgamento	da	AP	470	pelo	STF,	conhecida	como	men-
salão, que resultou na condenação de ocupantes de altos cargos no escalão 
governamental	de	nosso	país.

Ainda que o simples motivo de exigir moralidade e responsabilidade 
daquele que pleiteia cargo político de direção do município não seja o sufi-
ciente para rechaçar as alegações em torno da falta de estrutura para pres-
tação de contas dos recursos recebidos dos entes federais, tenho que outros 
motivos	são	capazes	de	derrubar	de	vez	a	multicitada	defesa	processual.

O dever de prestar contas daquilo que recebeu, além de emanar do 
princípio republicano, traduz costume arraigado na sociedade, inclusive no 
trato entre particulares, que desejam satisfação das quantias depositadas 
em	confiança	nas	mãos	de	terceiros.

Os instrumentos dos convênios firmados com os municípios pos-
suem em seu bojo cláusulas que determinam a necessidade de prestação de 
contas dos recursos recebidos, além da estipulação de datas para tal dever, 
presumindo-se que o chefe do Executivo municipal tenha ciência de seu 
conteúdo	quando	da	aposição	de	sua	assinatura.

O pleiteante ao cargo de prefeito municipal de um pequeno município 
em nosso país possui a ciência (ou pelo menos deveria possuir) de que aquele 
ente político-administrativo é altamente dependente de recursos advindos 
de repasses dos estados e, principalmente, da União, por isso, o mínimo que 
pode fazer é voltar a atenção para a aplicação de tais recursos e o modo de 
cumprir as obrigações que acompanham o repasse do dinheiro, planejando 
a	necessária	condição	estrutural	de	sua	base	de	governo.

Ora, se a esmagadora maioria dos recursos financeiros utilizados 
pelos pequenos municípios do país advém de repasses da União, assim, como 
pode o pleiteante ao cargo de prefeito ignorar esta realidade e não dar aten-
ção mínima às obrigações emanadas de sua maior fonte de rendas?

Por seu turno, mesmo sabedor de todas as teóricas dificuldades es-
truturais enfrentadas pelo município, o prefeito que concorreu e venceu 
as eleições assume responsabilidade perante os munícipes e a estrutura 
administrativa municipal, pois, tendo se colocado voluntariamente nesta 
condição, soa antitético que agora venha reclamar da estrutura que possui 
para	uma	simples	prestação	de	contas.
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A alegativa de falta de estrutura para prestar contas nada mais é do 
que exemplo do vezo nacional de tratar a política como status, emprego ou 
poder puro e simples, tomando o cargo de prefeito municipal para gozar de 
seus	predicados	e	relegando	os	deveres	e	obrigações	que	o	cargo	carrega.

Dessa forma, a falta de prestação de contas em convênios firmados 
com a União normalmente é fruto da falta de responsabilidade com os deve-
res do cargo, corrupção ou desvio de recursos, todos eles recebendo sanção 
pela	Lei	de	Improbidade	Administrativa.

Por fim, como não poderia deixar de ser, nos casos em que acon-
tecimentos extraordinários e imprevisíveis forem provados na defesa do 
prefeito municipal, este não deve ser responsabilizado com base na ideia 
desenvolvida	até	aqui.
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A competência constitucional dos juizados especiais cíveis 

Flávio Bittencourt de Souza1

Introdução

A	Constituição	Federal	de	1988,	ao	prever	em	seu	texto	original	a	
criação de juizados especiais cíveis nos estados, Distrito Federal e territórios 
e	mais	tarde,	por	força	da	Emenda	22/1999,	no	âmbito	da	Justiça	Federal,	já	
trouxe a matriz de fixação da sua competência ao vinculá-la à conciliação, ao 
julgamento	e	à	execução	de	causas	cíveis	de	menor	complexidade.

A conformação dessa disposição constitucional veio com as Leis 
9.099/1995	e	10.259/2001,	ambas	cuidando,	em	suas	respectivas	esferas,	
da	definição	de	“causas	cíveis	de	menor	complexidade”.

Durante os anos que se seguiram a esses marcos legislativos, foi sendo 
consolidada a ideia de que a definição da complexidade das causas cíveis 
competiria apenas ao legislador infraconstitucional, restando pouco ou quase 
nenhum	espaço	à	interpretação	direta	do	texto	constitucional.

O propósito do presente estudo é analisar a correção desse enten-
dimento a partir dos métodos e princípios de interpretação constitucional, 
bem	como	dos	objetivos	institucionais	dos	juizados	especiais.

Objetivo dos juizados especiais

Para a análise aqui proposta, é imperativo o preliminar entendimento 
do escopo dos juizados especiais, de forma a evitar interpretações que, ao 
contrário de se orientarem por esse norte teleológico, acabem por alcançar 
resultado	diverso.

Nos estudos liderados por Mauro Cappelletti, em seu denominado 
Projeto Florença, iniciado na década de setenta, três ondas reformadoras 
foram	descritas	para	a	superação	dos	obstáculos	ao	acesso	à	justiça.

1	Juiz	federal	substituto.
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A primeira retrata a assistência judiciária gratuita, tendente a superar 
um	obstáculo	econômico.	A	segunda	enfatiza	os	interesses	difusos,	obje-
tivando	ultrapassar	uma	barreira	organizacional.	A	terceira,	tencionando	
transpor um obstáculo processual, prioriza a reforma interna do processo, 
na	busca	da	efetividade	da	tutela	jurisdicional.

Esse último enfoque, nas palavras de Mauro Cappelletti (CAPPEL-
LETTI;	GARTH,	2002,	p.	67),

[...]	encoraja	a	exploração	de	uma	ampla	variedade	de	reformas,	in-
cluindo alterações nas formas de procedimento, mudanças na estrutura 
dos tribunais ou a criação de novos tribunais, o uso de pessoas leigas 
ou paraprofissionais, tanto como juízes quanto como defensores, mo-
dificações no direito substantivo destinadas a evitar litígios ou facilitar 
sua solução e a utilização de mecanismos privados ou informais de 
solução	dos	litígios.

Especialmente nessa última tendência, mas sem exclusão das demais, 
é que se inseriu a criação dos juizados especiais no Brasil, muito embora, 
aqui, as renovações propostas por Cappelletti tenham se apresentado em 
ordem	e	tempo	diversos	dos	propugnados.

Vale ressaltar que tal inovação processual, conforme Kazuo Watanabe 
(1985,	p.	3),

[...]	não	se	trata	de	mera	formulação	de	um	novo	tipo	de	procedimen-
to, e sim de um conjunto de inovações, que vão desde nova filosofia 
e estratégia no tratamento dos conflitos de interesses até técnicas 
de	abreviação	e	simplificação	procedimental.	[...]	tem	por	objetivo	
atender à litigiosidade contida e reverter a mentalidade segundo a 
qual a Justiça é lenta, cara e complicada e por isso, além de difícil, é 
inútil	ir	ao	Judiciário	em	busca	de	tutela	do	direito;	[...]	resgatando	ao	
Judiciário a credibilidade popular de que é ele merecedor e fazendo 
renascer no povo, principalmente nas camadas média e pobre, vale 
dizer, do cidadão comum, a confiança na Justiça e o sentimento de 
que o direito, qualquer que seja ele, de pequena ou grande expressão, 
sempre	deve	ser	defendido.

Com efeito, o acesso à Justiça da parcela mais simples e menos abasta-
da da população, incapaz de submeter seus reclames à complexa, lenta e cara 
estrutura	judiciária,	se	revela	a	finalidade	primordial	dos	juizados	especiais.	
Tal perspectiva, entretanto, não deve se limitar ao aspecto formal, alcançan-
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do, também, a ideia de acesso à ordem jurídica justa, ou seja, célere, eficiente 
e comprometida com o devido processo legal e com os valores sociais2.

Evolução histórica

Demonstrado o objetivo primordial dos juizados especiais, vale apon-
tar que no Brasil tal instituto teve origem nos Conselhos de Conciliação e 
Arbitragem	do	Rio	Grande	do	Sul,	datados	de	1982	e	mais	tarde	replicados	
para	outros	estados.	Esse	modelo,	aliado	à	experiência	de	sucesso	das	small 
claims courts norte-americanas, observada pelo então Ministério da Desbu-
rocratização,	fundamentou	a	Lei	7.244/1984,	instituidora	dos	juizados	de	
pequenas	causas.	O	novel	conceito	evoluiu	e	ganhou	contornos	constitucio-
nais	em	1988,	consolidando-se	nas	Leis	9.099/1995	e	10.259/2001.

Diretrizes legais para a fixação da competência

A partir da matriz constitucional de fixação de competência, cuidou a 
Lei	9.099/1995	de	traçar	as	primeiras	diretrizes	acerca	do	tema,	enuncian-
do as demandas insertas no conceito de menor complexidade, bem como 
aquelas	dele	excluídas.	Veja-se:

Art.	3º	 O	Juizado	Especial	Cível	tem	competência	para	conciliação,	
processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 
consideradas:
I	–	as	causas	cujo	valor	não	exceda	a	quarenta	vezes	o	salário	mínimo;
II	–	as	enumeradas	no	art.	275,	inciso	II,	do	Código	de	Processo	Civil;
III	–	a	ação	de	despejo	para	uso	próprio;

2 “As	 leis	que	tratam	dos	 Juizados	Especiais	(Lei	9.099/95	–	 Juizados	Especiais	Estadu-
ais	e	Lei	10.259/2001	–	 Juizados	Especiais	Federais)	devem	ser	vistas	como	repostas	
do legislador ao seu dever de instituir órgãos judiciários e procedimentos capazes de 
permitir	o	efetivo	acesso	ao	Poder	Judiciário.	O	procedimento	dos	Juizados	Estaduais,	
segundo	o	próprio	art.	2º	da	Lei	9.099/1995,	é	caracterizado	pela	‘oralidade,	simplicida-
de,	informalidade,	economia	processual	e	celeridade’.	O	objetivo	é	garantir	o	acesso	com	
o mínimo de custo econômico possível, assim como propiciar, na medida do possível, 
celeridade, uma vez que o pobre tem menor resistência do que o rico para esperar pela 
justiça.	Além	disso,	busca-se	simplificar	e	tornar	menos	formal	o	procedimento,	obvia-
mente que sem prejuízo das garantias processuais, pretendendo-se, com isso, facilitar a 
participação	no	processo”	(ARENHART,	2006,	v.	1,	p.	463).
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IV	–	as	ações	possessórias	sobre	bens	imóveis	de	valor	não	excedente	
ao	fixado	no	inciso	I	deste	artigo.
§	1º	 Compete	ao	Juizado	Especial	promover	a	execução:
I	–	dos	seus	julgados;
II	–	dos	títulos	executivos	extrajudiciais,	no	valor	de	até	quarenta	vezes	
o	salário	mínimo,	observado	o	disposto	no	§	1º	do	art.	8º	desta	Lei.
§	2º	 Ficam	excluídas	da	competência	do	Juizado	Especial	as	causas	de	
natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, 
e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado 
e	capacidade	das	pessoas,	ainda	que	de	cunho	patrimonial.

No	mesmo	sentido	o	fez	a	Lei	10.259/2001,	agora	no	âmbito	federal,	
conforme se verifica a seguir:

Art.	3º	 Compete	ao	Juizado	Especial	Federal	Cível	processar,	conci-
liar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de 
sessenta	salários	mínimos,	bem	como	executar	as	suas	sentenças.
§	1º	 Não	se	incluem	na	competência	do	Juizado	Especial	Cível	as	cau-
sas:
I	–	referidas	no	art.	109,	incisos	II,	III	e	XI,	da	Constituição	Federal,	
as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 
demarcação, populares, execuções fiscais e por improbidade adminis-
trativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos 
ou individuais homogêneos;
II	–	sobre	bens	imóveis	da	União,	autarquias	e	fundações	públicas	fe-
derais;
III	–	para	a	anulação	ou	cancelamento	de	ato	administrativo	federal,	
salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal;
IV	–	que	tenham	como	objeto	a	impugnação	da	pena	de	demissão	im-
posta a servidores públicos civis ou de sanções disciplinares aplicadas 
a	militares.

A jurisprudência formada sobre a competência dos juizados especiais, 
especialmente em relação aos federais, em que tem natureza absoluta, sem-
pre caminhou no sentido de atribuir ao legislador infraconstitucional a tarefa 
de	determinar	o	conceito	de	demanda	de	menor	complexidade.	Confira-se:

Juizados	especiais.	Competência.	Complexidade da causa. Matéria 
restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional.	Precedentes.	Jui-
zados	especiais.	Competência.	Alegação	de	interesse	da	União.	Mo-
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tivo	insuficiente	para	deslocamento	da	competência.	Precedente.	
(STF	–	AI	644.056-AgR,	rel.	ministro	Gilmar	Mendes,	julgamento	em	
11/09/2007,	Segunda	Turma,	DJ	de	28/09/2007.)
EMENTA:	AGRAVO	REGIMENTAL	NO	AGRAVO	DE	INSTRUMENTO.	
FORNECIMENTO	DE	MEDICAMENTOS.	PRODUÇÃO	DE	PROVA	PERI-
CIAL.	JUIZADO	ESPECIAL.	AGRAVO	REGIMENTAL	AO	QUAL	SE	NEGA	
PROVIMENTO.	1.	Fornecimento	de	medicamentos.	Impossibilidade	
do	reexame	de	provas	(Súmula	279).	2.	Competência	dos	Juizados	
Especiais.	Complexidade da matéria. Controvérsia infraconstitucional.	
Precedentes.	(STF	–	AI-AgR	691.906,	Cármen	Lúcia.)
EMENTA	Agravo	regimental.	Agravo	de	instrumento.	Serviço	de	te-
lefonia.	Pulsos	além	da	franquia.	Complexidade	da	causa.	Questões	
infraconstitucionais.	Precedentes.	1.	Ausência	de	interesse	jurídico	
da	União.	Competência	da	Justiça	Estadual.	2.	O	acórdão	estadual	de-
cidiu	a	questão	à	luz	da	legislação	infraconstitucional.	Inadmissível,	
em	recurso	extraordinário,	o	exame	de	ofensa	reflexa	à	Constituição.	
3.	Situa-se no âmbito infraconstitucional o critério de identificação da 
complexidade da causa para a definição da competência dos Juizados 
Especiais. 4. Agravo regimental desprovido.	(AI-AgR	667.459,	Menezes	
Direito,	STF.)

Nesse sentido, tanto as leis de regência quanto a jurisprudência sobre 
elas formada ressaltam o valor da causa como um critério objetivo único ou 
preponderante para a fixação da competência, observado, evidentemente, 
o	campo	de	competência	negativa	estabelecido	em	lei	(art.	3,	§	2º,	da	Lei	
9.099/1995	e	art.	3º,	§	1º,	da	Lei	10.259/2001).

Muito embora no âmbito federal esse entendimento se mostre mais 
robusto, pela razão acima apontada, também é possível verificá-lo na esfera 
estadual, sendo certo, ademais, que ambos advêm de uma mesma origem 
constitucional — a complexidade da causa	—	foco	e	limite	do	presente	estudo.

Assim, foi ganhando força o entendimento de que a maior ou menor 
dificuldade instrutória, bem como a previsão legal de procedimentos espe-
ciais, tais como a consignação em pagamento ou a prestação de contas, não 
seriam aptas a afastar a competência dos juizados se observado o seu valor 
de	alçada.	Veja-se:

CONFLITO	DE	COMPETÊNCIA.	AGRAVO	REGIMENTAL.	AÇÃO	PARA	
FORNECIMENTO	DE	MEDICAMENTOS.	VALOR	DA	CAUSA	INFERIOR	A	
60	SALÁRIOS	MÍNIMOS.	ART.	3º,	§	1º,	DA	LEI	Nº	10.259/01.	COMPLE-
XIDADE	DA	CAUSA.	COMPETÊNCIA	DO	JUÍZO	ESPECIAL	FEDERAL.	1.	
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O	art.	3º,	§	1º,	da	Lei	nº	10.259/01	estabelece	que	“compete	ao	Juizado	
Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de compe-
tência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem 
como	executar	as	suas	sentenças”.	2.	A	competência	estabelecida	pela	
Lei	nº	10.259/01	tem	natureza	absoluta	e,	em	matéria	cível,	obedece	
como regra geral a do valor da causa, sendo, portanto da competência 
dos Juizados Especiais Federais as causas com valor de até sessenta 
salários	mínimos	(art.	3º),	sendo desinfluente o grau de complexidade 
da demanda ou o fato de ser necessária a realização de perícia técnica.	
3.	“A	necessidade	de	produção	de	prova	pericial,	além	de	não	ser	o	
critério próprio para definir a competência, não é sequer incompatível 
com o rito dos Juizados Federais, que prevê expressamente a produção 
dessa	espécie	de	prova	(art.	12	da	Lei	10.259/01)”	(CC	96.353/SC,	Rel.	
Min.Teori	Albino	Zavascki,	DJe	de	09.09.08).	4.	Agravo	regimental	não	
provido.
(AGRCC	200802321053,	Castro	Meira,	STJ	–	Primeira	Seção,	DJE – Data: 
20/02/2009.)

PROCESSUAL	CIVIL.	CONFLITO	NEGATIVO	DE	COMPETÊNCIA.	SFH.	
AÇÃO	DE	CONSIGNAÇÃO	EM	PAGAMENTO.	VALOR	DA	CAUSA	INFE-
RIOR	A	60	(SESSENTA)	SALÁRIOS-MÍNIMOS.	COMPETÊNCIA	ABSO-
LUTA	DO	JUÍZO	ESPECIAL	FEDERAL	CÍVEL.	I	–	Nos	termos	do	art.	
108,	inciso	I,	alínea	e,	da	Constituição	Federal,	compete	aos	Tribunais	
Regionais Federais processar e julgar os conflitos e competência ins-
taurados entre juízes a ele vinculados, aí incluídos os Juizados Especiais 
Federais.	II	–	Correspondendo	o	conteúdo	econômico	da	demanda	a	
valores	inferiores	a	60	(sessenta)	salários	mínimos,	a	competência	
absoluta, para processar e julgar o feito, é do Juizado Especial Federal 
Cível,	nos	termos	do	parágrafo	3º	do	artigo	3º	da	Lei	nº	10.259/2001,	
devendo	o	juízo	reconhecê-la,	até	mesmo	de	ofício.	III	–	Não figurando 
as ações de consignação em pagamento dentre as exceções previstas no 
art. 3º, § 1º, incisos I a IV, da referida Lei nº 10.259/2001, é competente 
o Juizado Especial Federal Cível, para processar e julgar as demandas 
cujo valor da causa seja inferior ao limite legalmente previsto, como no 
caso.	IV	–	Conflito	conhecido	e	provido,	declarando-se	a	competência	
do Juízo suscitante, Primeiro Juizado Especial Federal Cível da Seção 
Judiciária	do	Estado	de	Goiás.
(CC	200301000046733,	desembargador	federal	Souza	Prudente,	TRF1	
–	Terceira	Seção,	DJ	–	Data:	13/10/2006	–	p.	8.)

CONFLITO	DE	COMPETÊNCIA.	AÇÃO	DE	PRESTAÇÃO	DE	CONTAS.	
COMPETÊNCIA	DO	JUIZADO	ESPECIAL	FEDERAL.	1.	A	Lei	nº	10.259/01	
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estabeleceu a competência dos Juizados Especiais Federais para pro-
cessar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o 
valor	de	60	(sessenta)	salários	mínimos,	bem	como	para	executar	suas	
sentenças.	Apesar de sujeita ao procedimento especial (CPC, artigo 890 
e seguintes), a ação de prestação de contas não configura hipótese de 
exclusão da competência dos Juizados Especiais Federais.	2.	Competência	
do Juízo Federal suscitado, o Juizado Especial Federal
(CC	200905001120523,	desembargador	federal	Paulo	Roberto	de	Oli-
veira	Lima,	TRF5	–	Pleno,	DJE	–	Data:	03/03/2010	–	p.	120.)

É fácil notar a redução do conceito de complexidade da causa ao seu 
valor pecuniário, ignorando-se, por completo, outros fatores de identifica-
ção, tais como a compatibilidade de ritos e procedimentos, a qualidade da 
prova a ser colhida e as limitações orçamentárias dos órgãos judicantes, 
entre	tantos	mais.

Abordagem constitucional

Ao ditar que a União, no Distrito Federal e nos territórios, e os estados 
criarão juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, 
competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis 
de menor complexidade, o legislador constituinte trouxe a lume uma norma 
de	eficácia	limitada.

Segundo	José	Afonso	da	Silva	(2001,	p.	81-82),	todas	as	normas	cons-
titucionais

[...]	irradiam	efeitos	jurídicos,	importando	sempre	uma	inovação	da	
ordem jurídica preexistente à entrada em vigor da constituição a que 
aderem	a	nova	ordenação	instaurada.	O	que	se	pode	admitir	é	que	a	
eficácia de certas normas constitucionais não se manifesta na plenitude 
de seus efeitos jurídicos pretendidos pelo constituinte enquanto não se 
emitir uma normação jurídica ordinária ou complementar executória, 
prevista	ou	requerida.

É o que se dá no caso em apreço, em que a norma veicula comando e 
diretrizes institutivos, vale dizer, voltados à criação de instituições, órgãos 
ou entidades e bem por isso denominadas de normas de eficácia limitada, 
declaratórias	de	princípios	institutivos	ou	orgânicos.

Tal característica, contudo, não resulta em um comando constitucio-
nal demissionário que outorgue ao legislador ordinário ampla margem de 
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atuação para definir, conforme e a partir da sua própria concepção, o que 
venha	a	ser	uma	causa	de	menor	complexidade.

Ao contrário, a ordem jurídica infraconstitucional deve obediência 
ao significado comum dos termos trazidos pela Constituição, posto não ser 
razoável concluir que uma expressão cotidiana, desprovida de anteriores 
contornos técnicos, pudesse ganhar uma inédita conceituação a partir do es-
forço	exclusivo	do	legislador	ordinário.	Fazê-lo	seria	permitir	que	a	vontade	
constitucional se dobrasse à vontade da lei, tornando o servo seu próprio 
senhor.

Com efeito, se de um lado o conceito jurídico de complexidade da 
causa abre espaço a um amplo campo de indefinição, de outro, revela pontos 
de certeza positiva e negativa, vale dizer, aquilo que induvidosamente é ou 
não	é	uma	causa	complexa.

Apenas sobre essa zona cinzenta é que se mostra legítima a tentativa 
legislativa de conceituação da expressão, mas ainda assim, com a devida 
observância	aos	princípios	e	propósitos	dos	juizados	especiais.

Destarte, o entendimento de que o critério valorativo é bastante em si 
para a definição do que venha a ser uma causa complexa mostra-se em clara 
desarmonia	com	a	vontade	constitucional,	subtraindo-lhe	força	e	efetividade.

No ponto, é oportuna a menção ao princípio da força normativa da 
Constituição,	que	na	lição	de	Müller	(1999,	p.	74,	apud	MENDES;	COELHO;	
BRANCO,	2008,	p.	118)

[...]	consubstancia	um	conselho	para	que	os	aplicadores	da	Constitui-
ção, na solução dos problemas jurídico-constitucionais, procurem dar 
preferência àqueles pontos de vista que, ajustando historicamente o 
sentido das suas normas, confiram-lhes maior eficácia.

Nessa linha, é de se rememorar a evolução histórica dos juizados espe-
ciais, os quais ganharam assento constitucional após mais de meia década de 
experimentação, oportunidade em que não apenas se consolidaram institucio-
nalmente,	como	também,	e	principalmente,	ganharam	uma	nova	conotação.

Isso	porque,	enquanto	a	Lei	7.244/1984,	seu	precedente	normativo,	
concebia a novel instituição para o processo e julgamento das causas de 
reduzido valor econômico3,	a	Constituição	Federal	de	1988	preferiu,	acerta-
damente, outorgar-lhe competência para as causas de menor complexidade.

3	“Art.	1º	–	Os	Juizados	Especiais	de	Pequenas	Causas,	órgãos	da	Justiça	ordinária,	poderão	ser	cria-
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Essa latente distinção não pode ser ignorada como o vem fazendo 
o entendimento, já acima demonstrado, de que a complexidade da causa 
corresponderia	a	um	critério	meramente	quantitativo.

Também a experiência prática tem recorrentemente demonstrado a 
insuficiência e inadequação desse conceito, não sendo raras as oportunidades 
em que esse juízo especial, a partir de balizas exclusivamente quantitativas, 
se depara com casos de alta complexidade, tais como o fornecimento de 
medicamentos, em que sabidamente se faz necessária a reunião de densas 
informações técnicas e, por vezes, a intervenção de pessoas e instituições 
altamente	especializadas.

Virada jurisprudencial

Essas constantes pressões impostas pela revolta dos fatos contra a 
norma — não só o texto normativo, mas a norma resultante do seu esforço 
interpretativo, como deve ser — na feliz advertência de Gaston Morin, levaram 
a Suprema Corte a rever seu posicionamento, declarando, ainda, a insufi-
ciência do critério valorativo para a fixação da competência dos juizados 
especiais	cíveis.

Essa evolução jurisprudencial ocorreu em processo no qual se dis-
cutia a responsabilidade da indústria de tabaco em face dos danos causados 
à saúde dos seus consumidores4.	Sustentou	a	empresa	recorrente	a	incom-
petência absoluta do juizado especial ao argumento de que a causa seria de 
alta	complexidade,	apesar	do	seu	reduzido	valor	econômico.	E	ainda,	que	o	
seu processamento sob o rito sumariíssimo lhe acarretaria a supressão de 
valiosos e necessários mecanismos de defesa, próprios do rito ordinário, 
afrontando,	pois,	os	princípios	da	ampla	defesa	e	do	contraditório.

Tanto o juízo monocrático quanto a turma recursal afastaram a ale-
gação de complexidade, dada a observância do limite de alçada dos juizados 
especiais — critério valorativo	—	e	a	prescindibilidade	da	prova	técnica.

dos nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, para processo e julgamento, por opção do 
autor,	das	causas	de	reduzido	valor	econômico.”	

4	RE	537427/SP	Rel.		Min.	Marco	Aurélio.	Disponível	em:	<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/pa-
ginador.jsp?docTP=AC&docID=625952>.	Acesso	em:	17	jun.	2013.
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Tal conclusão, evidentemente, apegou-se à jurisprudência já aqui 
demonstrada de que os critérios eleitos pelo legislador comum seriam únicos 
e	bastantes	em	si	para	a	fixação	da	competência.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, entretanto, entendeu que 
tal tarefa veicularia matéria de direito constitucional de alta densidade, não 
havendo	falar	em	infraconstitucionalidade	do	tema.

Consignou a Excelsa Corte a impossibilidade de interpretar a Carta 
Federal à luz do texto ordinário, o que impediria a potencialização da norma 
instituidora da competência positiva dos juizados cíveis, de caráter eminen-
temente	valorativo.

Assentou que a única delegação constitucional expressa limitar-se-ia 
à fixação das hipóteses de cabimento da transação e de recurso aos colegia-
dos formados por juízes de primeiro grau, razão pela qual a inauguração do 
critério	econômico	seria	obra	exclusiva	do	legislador	ordinário.

No ponto, reconheceu a necessidade de o legislador comum fixar um 
critério geral para a delimitação da competência, já que ausente tal dispo-
sição no texto constitucional, o que teria sido feito, acertadamente, a partir 
do valor da causa, elemento capaz de alcançar, com grande objetividade, a 
maioria	das	causas	de	menor	complexidade.

Entretanto, asseverou que tal eleição não esgotaria todas as hipóteses, 
pelo que a competência ratione materiae	dos	juizados,	estabelecida	pelo	art.	
3º	das	Leis	9.099/1995	e	10.259/2001,	não	deveria	ser	compreendida	de	
forma	taxativa,	mas	exemplificativa.

Disso resultaria a necessidade de análise de outros vetores presen-
tes no texto constitucional para a determinação da complexidade da causa, 
conclusão essa apresentada no voto da ministra Ellen Gracie e adiante co-
lacionada:

É preciso, portanto, em respeito ao comando constitucional insculpi-
do	no	art.	98,	I,	da	Carta	Magna,	reconhecer	que,	excepcionalmente,	
poderão surgir litígios em que o valor da causa, ou seja, sua expressão 
monetária, não guardará qualquer relação com a complexidade das 
questões	de	direito	ou	de	fato	a	serem	dirimidas.	Nessas	circunstân-
cias, o único norte a ser seguido pelo julgador para se alcançar essa 
definição de competência encontra-se na própria letra da Constituição, 
que revelou, no mesmo dispositivo, as molduras processuais em que 
necessariamente deverão se adequar as causas a serem apreciadas 
pelos Juizados Especiais Cíveis: o procedimento sumaríssimo, a pos-
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sibilidade de conciliação ou de transação e a obediência aos princípios 
da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e ce-
leridade.	(RE	537427,	p.	267.)

Critérios delimitativos

Imposta a necessidade de aferição da complexidade da causa no caso 
concreto e a partir de critérios mais amplos, torna-se essencial a identificação 
desses	últimos,	ainda	que	de	forma	não	exauriente.

O	primeiro	deles	diz	respeito	ao	procedimento	dos	juizados	especiais.
O processo civil em si traduz-se em técnicas de solução de litígios, as 

quais informam a concepção das diversas espécies de tutelas jurisdicionais, 
cada	qual	voltada	às	peculiaridades	da	situação	fático-jurídica	apresentada.

Na	lição	de	Cândido	Rangel	Dinamarco	(2009,	p.	141).
[...]	as	técnicas	do	processo	aparecem	de	maneira	muito	sensível	e	
eloquente na discriminação das diversas espécies de tutelas juris-
dicionais admissíveis conforme a situação trazida pelo demandante 
— e a serem dispensadas mediantes as chamadas vias ordinárias 
representadas pelos normais processos de conhecimento ou de exe-
cução, ou tutelas diferenciadas que se concedem mediante a realiza-
ção de processos especialíssimos, como o monitório, o mandado de 
segurança,	o	dos	juizados	especiais,	etc.	Cada	um	desses	processos	
rege-se por uma técnica própria para as relações entre seus sujeitos 
— poderes, deveres, faculdades de cada um deles em relação aos 
demais, espécies de medidas a serem concedidas e efetivadas pelo 
juiz	(provimentos)	etc.	—	tudo	inserido	em	técnicas	preordenadas	
aos	resultados	propostos.

Vê-se, portanto, que o procedimento sumariíssimo dos juizados es-
peciais representa uma das diversas técnicas de solução de conflitos conce-
bidas após largo tempo de reflexão científica, cada qual moldada conforme 
as	peculiaridades	da	situação	jurídica	apresentada.

Assim, tem-se que os juizados especiais, embora não se resumam 
a isso, representam essencialmente um procedimento diferenciado, e um 
procedimento específico se difere dos demais conforme assimile ou deixe de 
assimilar	os	princípios	fundamentais	que	o	informam.	E	mais,	decorrendo	a	
definição dos procedimentos de um comando legal — princípio da legalidade 
—	a	sua	observância	tem	a	ver	diretamente	com	o	devido	processo	legal.
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Destarte, apresentado pelo ordenamento jurídico um específico pro-
cedimento para a solução da demanda, delimitada e identificada a partir da 
causa de pedir e pedido, não é lícita a adoção de outro, ainda que atendidos 
seus critérios gerais de	eleição.	Vale	dizer,	não	é	possível	o	afastamento	dos	
procedimentos específicos, como o da consignação em pagamento ou da 
prestação de contas para a adoção do procedimento dos juizados especiais, 
mesmo que atendido o seu limite de alçada, que, como visto, não é bastante 
à	fixação	da	sua	competência.

Sobre a questão, veja-se o teor do enunciado 9 do Fonajef:
[...]	Além	das	exceções	constantes	do	§1º	do	artigo	3º	da	Lei	n.	10.259,	
não se incluem na competência dos Juizados Especiais Federais, os 
procedimentos especiais previstos no Código de Processo Civil, salvo 
quando	possível	a	adequação	ao	rito	da	Lei	n.	10.259/2001.

Um segundo critério a ser observado diz respeito à qualidade da 
prova a ser produzida a partir da causa de pedir e pedido autorais, sempre 
em	cotejo	com	a	defesa	apresentada	pela	parte	requerida.

Aqui reside, induvidosamente, um dos pontos mais sensíveis do tema, 
não só em razão da sua recorrência, como também, e principalmente, pelo 
grau	de	subjetividade	na	aferição	da	necessidade	e	qualidade	da	prova.

Com efeito, não se pode afirmar em abstrato a complexidade de uma 
prova,	tampouco	a	necessidade	ou	não	da	sua	produção.

Tal verificação só se faz possível após a delimitação, em extensão e 
profundidade,	dos	pontos	controvertidos	da	lide.

De fato, há provas periciais simplórias, plenamente adequadas ao rito 
especial e aos princípios dos juizados, como também existem provas orais 
de alta complexidade, incompatíveis com tais vetores e com o reduzido rol 
do	procedimento	sumariíssimo.

De igual forma, a aferição da necessidade da prova não há de ser feita 
apenas a partir da análise isolada dos requerimentos das partes, mas sim em 
função da controvérsia fática que ressai dos autos, o que pode ser verificado 
já	na	propositura	da	ação	ou	só	após	o	ato	de	defesa	do	réu.	Há,	ainda,	de	se	
levar em conta as regras de distribuição dos ônus probatórios — carga fixa 
ou	dinâmica	(art.	333	do	CPC),	os	casos	de	dispensa	legal	da	prova	(art.	334),	
as	máximas	de	experiência	(art.	335),	os	modelos	de	apreciação	da	prova	
(art.	131)	e	os	poderes	instrutórios	do	juiz	(art.	130).
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Uma vez apurado o alto grau de indagação fática a reclamar uma ins-
trução mais alargada, é de se afastar a competência dos juizados especiais, 
mesmo	que	atendido	o	seu	valor	de	alçada.

Note-se que diversas outras técnicas processuais, sejam autônomas 
ou incidentais, são construídas a partir da maior ou menor dificuldade na 
obtenção da prova e do momento em que ela se apresenta, não sendo, por-
tanto, uma particularidade dos juizados especiais, aqui tido como técnica, 
conforme	já	elucidado	linhas	atrás.	É	o	que	se	dá,	a	exemplo,	com	o	mandado	
de segurança, cujo rito exige a prova documental pré-constituída, sendo in-
suficiente	apenas	a	natureza	do	pleito	ou	a	qualidade	das	partes.	Com	efeito,	
um mesmo pedido e causa de pedir hipoteticamente subsumíveis ao rito do 
mandamus, se não escorados em prova documental bastante em si, deverão 
ser aviados em procedimento diverso, a denotar que a qualidade da prova 
influencia	diretamente	na	eleição	da	técnica	processual.

Não foi outro, aliás, o entendimento esposado pelo Plenário da Su-
prema Corte, conforme se verifica no voto do ministro Ayres Britto, a seguir 
colacionado:

É que o litígio objeto do acórdão recorrido ostenta complexidade in-
compatível	com	o	âmbito	de	eficácia	material	do	inciso	I	do	art.	98	da	
Lei	das	Leis.	É	como	dizer:	a competência cível dos juizados especiais 
limita-se ao processo e julgamento das causas de menor complexidade 
quanto à apuração probatória e características dos fatos que o autor da 
ação vier a apontar como correspondentes à hipótese de incidência da 
norma	legal	de	tutela	do	seu	pretendido	direito.	Logo, trata-se de com-
petência para o processo e julgamento de fatos passíveis de simplificada 
ou facilitada demonstração em Juízo, de sorte a deflagrar a incidência 
da norma legislada sem maiores questionamentos quanto à sua ma-
terialidade (deles, fatos empíricos) e circunstâncias do seu concreto 
acontecer como fenômeno expressional das coisas que já fazem parte 
do	chamado	mundo	do	ser.	Sabido	que	a	hipótese	de	incidência	da	
norma que os preveja, esta, sim, é que se insere na abstrata esfera das 
coisas	que	devem	ser	(dever	ser	do	mundo	jurídico).
Daqui se segue que o valor da causa não parece ser uma boa referência 
para a fixação da competência dos juizados especiais, apesar de sua pre-
visão	como	um	dos	critérios	objetivos	do	art.	3º	da	Lei	9.099/95.	É	que	
litígios existem como de menor complexidade fático-probatória, mas 
de expressiva dimensão patrimonial, como causas existem em sentido 
inverso: de simplificada demonstração quanto à sua base empírica, 
mas	de	grande	vulto	econômico.
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Feitas estas reflexões, anoto que, de fato, há pontos controvertidos no 
caso em exame, a exigir prova pericial de maior requinte operacional. 
Quero dizer, nem mesmo a simples prova técnica de que trata o art. 35 
da lei 9.099/95 seria suficiente para aclarar as questões agitadas na 
presente lide.	(RE	537427,	p.	259/260.)

No	mesmo	sentido	já	dispunha	o	enunciado	54	do	Fonaje	(Fórum	
Nacional de Juizados Especiais): “a menor complexidade da causa para a 
fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 
direito	material”.

A complexidade da prova, como se vê, consiste em razão suficiente 
para	o	afastamento	da	competência	dos	juizados	especiais.	Entretanto,	outro	
fator, de ordem orçamentária, mas também ligado a essa qualidade da prova, 
corrobora	tal	entendimento.

O maior requinte operacional da prova complexa, além de prejudicar 
a celeridade processual, ocasiona, no mais das vezes, um custo elevado, in-
compatível com o propósito de acesso à Justiça, já destacado como objetivo 
dos juizados especiais e com a política assistencialista para eles concebida, 
decorrente	do	princípio	da	gratuidade.

Com efeito, tendo o procedimento sumariíssimo sido concebido para 
a solução de demandas de menor complexidade, qualidade que se estende 
também às provas nele colhidas, mostrar-se-ia contraditória a previsão de 
despesas	de	maior	vulto	para	a	sua	consecução.

Nesse	sentido,	dispõe	a	Resolução	558/2007	do	Conselho	da	Justiça	
Federal, que, nos juizados especiais federais, os honorários de perito serão 
pagos	à	conta	de	verba	orçamentária	da	respectiva	seção	judiciária.	No	âm-
bito	do	Tribunal	Regional	Federal	da	1ª	Região,	a	Portaria	Cojef	02/2009	
fixa	o	valor	máximo	a	ser	pago	aos	peritos	judiciais	em	R$	176,00,	prevendo	
caso excepcionalíssimo de majoração, evidentemente atrelado ao limite 
máximo	constante	da	Resolução	CJF	558/2007:	R$	352,20	para	perícias	de	
engenharia	e	R$	234,80	para	as	demais,	podendo	ser	elevado	em	até	três	
vezes a depender do grau de especialização do perito, a complexidade e o 
local	de	realização	do	exame	técnico.

Esse diminuto valor dos honorários periciais já limita sobremaneira 
o número de profissionais interessados na realização de perícias de baixo 
grau de complexidade e praticamente inviabiliza a realização de um exame 
técnico mais elaborado, como, por exemplo, a análise da insalubridade ou 
periculosidade	de	determinado	ambiente	de	trabalho.	
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Confira-se,	a	propósito,	o	teor	do	enunciado	91	do	Fonajef:	“Os	Juiza-
dos Especiais Federais são incompetentes para julgar causas que demandem 
perícias complexas ou onerosas que não se enquadrem no conceito de exame 
técnico	(art.	12	da	lei	n.	10.259/2001)”.	

Por fim, a partir da ideia de instrumentalidade do processo, vale di-
zer, do uso das diversas técnicas processuais conforme as peculiaridades 
de cada demanda, encontramos vozes5 no sentido de vedar ou restringir o 
processamento, nos juizados especiais cíveis, de ações envolvendo direitos 
individuais	homogêneos.

A tese é escorada na complexidade, ainda que social, dessas deman-
das; na reduzida possibilidade de composição amigável em razão do seu 
natural efeito cascata; na inadequação do procedimento sumariíssimo para 
o acolhimento dos efeitos da tutela outorgada em demandas coletivas; na 
inviabilização dos juizados especiais por essas demandas de massa e na 
incompatibilidade desses processos com os princípios norteadores dos 
juizados.

Evidentemente, tal entendimento constitui uma outra parcela de 
competência negativa dos juizados especiais e por isso é aqui resumidamente 
abordado, mas não como um terceiro critério delimitativo da competência 
desses	juízos,	por	dele	não	comungarmos.

Com efeito, o processamento desse tipo de demanda é compatível 
com	as	características	e	os	propósitos	dos	juizados	especiais.	Não	é	outra	a	
tendência doutrinária e jurisprudencial, mas certo é, também, que os efeitos 
dos processos coletivos nas demandas singulares sobre direitos individuais 
homogêneos reclamam um tratamento diferenciado no âmbito dos juizados 
especiais.

5 Como visto, em termos de políticas públicas, os Juizados Especiais Cíveis são a pior forma de tratar 
demandas	de	índole	coletiva,	já	que	suprimem	a	força	política	do	conflito	e,	ainda,	comprometem	
a	singela	estrutura	das	Pequenas	Causas.	Com	isso,	impossibilita-se	o	cumprimento	de	suas	finali-
dades	―	solucionar	amigavelmente	conflitos	cotidianos	e	de	impacto	restrito	aos	litigantes.	Nesse	
contexto, e imprescindível desenvolver mecanismos de seletividade, para que os Juizados Espe-
ciais	possam	repelir	apropriadamente	as	demandas	inadequadas	à	e	sua	estrutura.	Assim,	defendo	
que	todo	conflito	que	apresente	caráter	coletivo	(quer	direitos	individuais	homogêneo,	quer	inte-
resses	coletivos)	deve	ser	afastado	da	apreciação	dos	Juizados	de	Pequenas	Causas.	O	fundamento	
reside tanto na complexidade da causa, que impede seu processamento nesta arena especializada, 
como	na	lesão	à	garantia	do	acesso	à	justiça	qualificado	(artigo	5º,	XXXV,	da	CF)	—	concebido	como	
tempestivo,	efetivo	e	adequado.	(FERRAZ,	2009.	p.	167.)
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De início, cumpre ressaltar que a denominação “direitos coletivos 
lato sensu”	e	sua	classificação	disposta	no	art.	81	do	CDC6 decorrem de uma 
interação entre o direito processual e material, como adverte Didier Júnior 
e	Zaneti	Júnior	(2009,	v.	4,	p.	82):

As categorias de direito antes mencionadas (difuso, coletivos stricto 
sensu e individuais homogêneos) foram conceituadas com vistas a 
possibilitar	a	efetividade	da	prestação	jurisdicional.	São,	portanto,	
conceitos interativos de direito material e processual, voltados para a 
instrumentalidade, para a adequação da teoria geral do direito à reali-
dade	hodierna	e,	desta	forma,	para	a	sua	proteção	pelo	Poder	Judiciário.

Enquanto os direitos difusos e coletivos stricto sensu não comportam 
uma tutela individual em razão das suas características próprias, o mesmo 
não se dá em relação aos direitos individuais homogêneos, os quais admitem 
tanto	a	tutela	coletiva	quanto	a	tutela	individual.	Daí	a	distinção	entre	a	tutela	
de	direitos	coletivos	e	a	tutela	coletiva	de	direitos.

Tanto a tutela de direitos coletivos quanto a tutela coletiva de direitos 
individuais não se enquadram na competência dos juizados especiais em 
função da complexidade que as permeia, da sua inadequação aos princípios 
dos	juizados	e	da	previsão	de	procedimentos	específicos	para	o	seu	manejo.

Nesse sentido, seria até prescindível a sua vedação textual, o que de 
fato	não	se	encontra	no	bojo	da	Lei	9.099/1995.

Ao	contrário,	dispõe	o	art.	3º,	I,	da	Lei	10.259/2001	que:
[...]	não	se	incluem	na	competência	do	Juizado	Especial	Cível	as	causas:	
I	–	referidas	no	art.	109,	incisos	II,	III	e	XI,	da	Constituição	Federal,	
as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 
demarcação, populares, execuções fiscais e por improbidade adminis-
trativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos 
ou	individuais	homogêneos.

6	“Art.	81.	A	defesa	dos	interesses	e	direitos	dos	consumidores	e	das	vítimas	poderá	ser	exercida	em	
juízo	individualmente,	ou	a	título	coletivo.	Parágrafo	único.	A	defesa	coletiva	será	exercida	quando	
se	tratar	de:	I	–	interesses	ou	direitos	difusos,	assim	entendidos,	para	efeitos	deste	código,	os	tran-
sindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 
circunstâncias	de	fato;	II	–	interesses	ou	direitos	coletivos,	assim	entendidos,	para	efeitos	deste	
código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de 
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; III - interesses ou 
direitos	individuais	homogêneos,	assim	entendidos	os	decorrentes	de	origem	comum.”	
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De uma leitura apressada do texto adviria a conclusão de que também 
as ações singulares sobre direitos individuais homogêneos estariam exclu-
ídas da competência dos JEFs, a corroborar a linha de pensamento acima 
apontada,	com	discordância.

Entretanto, a interpretação construída a partir desse texto normati-
vo mostrou-se no sentido de vedar apenas o processamento das demandas 
coletivas sobre direitos individuais homogêneos, pelo que ficaria mantida a 
competência dos juizados especiais federais — e estaduais, por lógica — em 
relação	às	demandas	individuais	sobre	tal	espécie	de	direito.	Confira-se:

CONFLITO	DE	COMPETÊNCIA.	VARA	FEDERAL	E	JUIZADOS	ESPECIAIS	
FEDERAIS.	DIREITOS	INDIVIDUAIS	HOMOGÊNEOS.	AÇÕES	INDIVIDU-
AIS	PROPOSTAS	PELO	PRÓPRIO	TITULAR	DO	DIREITO.	COMPETÊNCIA	
DOS	JUIZADOS.	1.	Ao	excetuar	da	competência	dos	Juizados	Especiais	
Federais as causas relativas a direitos individuais homogêneos, a Lei 
10.259/2001	(art.	3º,	§	1º,	I)	se	refere	apenas	às	ações	coletivas	para	
tutelar os referidos direitos, e não às ações propostas individualmente 
pelos	próprios	titulares.	É	que	o	conceito	de	homogeneidade	supõe,	
necessariamente, uma relação de referência com outros direitos indi-
viduais assemelhados, formando uma pluralidade de direitos com uma 
finalidade	exclusivamente	processual,	de	permitir	a	sua	tutela	coletiva.	
2.	Considerados	individualmente,	cada	um	desses	direitos	constitui	
simplesmente um direito subjetivo individual e, nessa condição, quan-
do tutelados por seu próprio detentor, estão sujeitos a tratamento 
igual ao assegurado a outros direitos subjetivos, inclusive no que se 
refere	à	competência	para	a	causa.	3.	Conflito	conhecido	para	declarar	a	
competência	do	Juizado	Federal.	(BRASIL.	Superior	Tribunal	de	Justiça.	
Conflito	de	Competência	n.	58.211	–	MG	(2005/0216137-5).	Relator:	
ministro	Teori	Albino	Zavascki.	J.	23/08/2006.	DJ	18/09/2006.	p.	251.)
A exclusão da competência dos Juizados Especiais Federais quanto às 
demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais 
homogêneos	somente	se	aplica	quanto	a	ações	coletivas.	(Enunciado	
22	do	Fonajef.)

Note-se que o texto delimitador da competência dos juizados es-
peciais	da	Fazenda	Pública,	previsto	no	art.	2º	da	Lei	12.153/20097, não 

7	“Art.	2º,	§	1º	–	Não	se	incluem	na	competência	do	Juizado	Especial	da	Fazenda	Pública:	I	–	as	ações	de	
mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade 
administrativa,	execuções	fiscais	e	as	demandas	sobre	direitos	ou	interesses	difusos	e	coletivos;”
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mais faz referência aos direitos individuais homogêneos, demonstrando a 
concordância	legislativa	com	a	jurisprudência	acima	firmada.

Realmente, a vedação do processamento dessas demandas singulares 
nos juizados acabaria por subtrair da população hipossuficiente, na qual se 
encontra a maior parte dos seus titulares, esse relevante instrumento de 
acesso	à	Justiça.

Não seria razoável exigir dessas pessoas, carentes de justiça, tempo e 
recursos materiais, que se submetessem à espera dos legitimados às ações co-
letivas ou aos dispendiosos custos — não só financeiros	—	do	rito	ordinário.	

A eles, especialmente, deve estar aberta a via do procedimento su-
mariíssimo	se	respeitadas	as	suas	limitações,	já	acima	delineadas.

Não se ignora que, mesmo nas ações singulares sobre direitos indi-
viduais homogêneos, há um evidente e relevante apelo social, o qual, aliás, 
justifica	a	tutela	coletiva	dessa	espécie	de	direito.	Mas	esse	apelo,	que	por	
vezes se revela uma questão de alta indagação social, não pode, por si só, 
caracterizar a complexidade concebida pelo constituinte, de índole eminen-
temente	jurídica.

Se tal característica da causa acarreta a propositura em massa de 
ações, cumpre adotar meios eficazes de solução dessas lides, e não a criação 
de um entendimento defensivo escorado unicamente em uma estatística 
negativa.

É fato que, por vezes, a adoção de medidas próprias dos processos 
coletivos	(art.	104	do	CDC)8	e	objetivos	(art.	21	da	Lei	9.868/1999	e	art.	5º,	
§3º,	da	Lei	9.882/1999),	tal	como	a	ampliação	dos	efeitos	da	repercussão	
geral	(arts.	543-A	e	543-B	do	CPC)9,   com consequências diretas nas ações 

8 O que deve ser tratado com temperamento, em especial nos juizados especiais, onde não se faz pos-
sível, por exemplo, o transporte in utilibus da coisa julgada do processo coletivo para o individual, 
como	previsto	no	art.	104	do	CDC,	em	razão	da	necessidade	de	liquidação	da	sentença	genérica	do	
processo	coletivo	(art.	95,	do	CDC)	e	a	exigência	legal	de	prolação	de	sentenças	líquidas	nos	juiza-
dos	(art.	38	da	Lei	9.099/1995.)

9 A prática forense tem demonstrado inúmeros casos dessa inapropriada adoção de medidas, dentre 
os	quais	apontamos	a	ordem	de	suspensão	emanada	do	STF,	com	suporte	nos	arts.	543-A	e	543-B,	
do CPC, dos processos relativos aos efeitos dos planos econômicos nas cadernetas de poupança, a 
alcançar	até	mesmo	os	feitos	em	tramitação	na	primeira	instância	(RE	591.797	e	RE	626.307)	em	
clara afronta ao texto legal, conforme já aclarado pelo STJ, in verbis: “O reconhecimento pelo Pre-
tório	Excelso	de	que	o	tema	possui	repercussão	geral,	nos	termos	do	art.	543-B	do	Código	de	Pro-
cesso Civil, acarreta, unicamente, o sobrestamento de eventual recurso extraordinário, interposto 
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individuais, não se mostra o caminho processualmente mais adequado e por 
isso	deve	ser	combatida.	Contudo,	há	mecanismos	concebidos	para	a	espe-
cial sistemática dos juizados e com o objetivo de otimizar o processamento 
dessas	demandas	de	massa,	como	se	nota	da	leitura	do	art.	14,	§	5º,	da	Lei	
10.259/200110 e dos seguintes enunciados do Fonajef:

1	–	O	julgamento	de	mérito	de	plano	ou	prima facie não viola o prin-
cipio do contraditório e deve ser empregado na hipótese de decisões 
reiteradas de improcedência pelo juízo sobre determinada matéria; 
2	–	Nos	casos	de	julgamentos	de	procedência	de	matérias	repetitivas,	é	
recomendável a utilização de contestações depositadas na Secretaria, 
a	fim	de	possibilitar	a	imediata	prolação	de	sentença	de	mérito;	6	–	
Havendo foco expressivo de demandas em massa, os juizados especiais 
federais solicitarão às Turmas Recursais e de Uniformização Regional 
e Nacional o julgamento prioritário da matéria repetitiva, a fim de uni-
formizar a jurisprudência a respeito e de possibilitar o planejamento 
do	serviço	judiciário;	29	–	Cabe	ao	Relator,	monocraticamente,	atribuir	
efeito suspensivo a recurso, bem assim lhe negar seguimento ou dar 
provimento	nas	hipóteses	tratadas	no	art.	557,	caput e	§	1-A,	do	CPC,	
e quando a matéria estiver pacificada em súmula da Turma Nacional 
de Uniformização, enunciado de Turma Regional ou da própria Turma 
Recursal.

Dessa forma, tem-se que as demandas de massa, nascidas de direitos 
individuais homogêneos, não encontram obstáculo para o seu processamento 
nos juizados especiais, devendo os efeitos extraprocessuais desse fenômeno 
receber	tratamento	a	partir	de	uma	adequada	e	eficiente	gestão	de	processos.

Conclusão

Os juizados especiais cíveis, concebidos para promover o acesso à 
Justiça por meio da remoção de entraves processuais, especialmente a par-

contra acórdão proferido por esta Corte ou por outros tribunais, cujo exame deverá ser realizado 
no	momento	do	 juízo	de	admissibilidade.”	 (AgRg	no	EDcl	no	REsp	760.494/RJ,	 relator	ministro	
CASTRO	MEIRA,	Segunda	Turma,	DJe	28/06/10).	8.	Agravo	regimental	desprovido.	(STJ,	1ª	Turma,	
AgRg	no	RMS	26.219/GO,	relator	ministro	Luiz	Fux,	DJe	17/12/2010.)

10	 “Art.	14,	§	5º	–	No	caso	do	§	4º,	presente	a	plausibilidade	do	direito	invocado	e	havendo	fundado	
receio	de	dano	de	difícil	 reparação,	poderá	o	relator	conceder,	de	ofício	ou	a	requerimento	do	
interessado, medida liminar determinando a suspensão dos processos nos quais a controvérsia 
esteja	estabelecida.”
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tir da reforma interna do processo, alimentada por uma nova filosofia de 
solução de conflitos, tiveram origem em uma experiência prática regionali-
zada, posteriormente consolidada por lei em âmbito nacional e finalmente 
institucionalizada	pelo	texto	constituinte	de	1988.

Idealizados	pela	CF/1988	para	o	processamento	e	julgamento	de	
causas de menor complexidade, com norte nos princípios da oralidade, 
simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, os juizados 
especiais tornaram-se um marco na prestação jurisdicional, na medida em 
que deram vazão a uma relevante demanda social contida pelo alto custo, 
morosidade	e	litigiosidade	do	processo	ordinário.

Sua competência, de matriz constitucional, foi conformada pelo 
legislador comum com suporte em um critério objetivo eminentemente 
quantitativo, que, incapaz de esgotar o conceito de complexidade, deu azo a 
interpretações incompatíveis com a Constituição, muitas vezes tendentes a 
hipertrofiar essa nova estrutura judicial no afã de solucionar os históricos 
problemas	da	jurisdição	ordinária.

Nesse sentido, ganhou força o entendimento de que a definição da 
maior ou menor complexidade da demanda caberia apenas à legislação infra-
constitucional, a qual, tendo optado, essencialmente, pelo valor econômico 
da causa, tornaria irrelevante a investigação de outros critérios, tais como 
a	adequação	procedimental	e	a	qualidade	da	prova	a	ser	colhida.

Tal entendimento, inicialmente chancelado pela Suprema Corte, foi 
por	ela	revisto	no	RE	537.427,	passando-se	a	considerar	o	valor	da	causa	
apenas um dos critérios de fixação da competência dos juizados, sem exclusão 
de outros que, em conjunto ou isoladamente, pudessem alcançar o conceito 
constitucional	de	complexidade.

Com isso, ganharam destaque a compatibilidade de ritos e a qualida-
de da prova a ser colhida na instrução, analisada a partir da causa de pedir 
e pedido autorais, em cotejo com a defesa de mérito veiculada pela parte 
requerida.	Sobrelevou	em	importância,	ainda,	a	verificação	da	possibilidade	
de conciliação ou de transação e a obediência aos princípios da oralidade, 
simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade11.

11 Todos esses princípios, assim considerados, estão presentes no sistema processual das peque-
nas	causas.
A grande preocupação com a celeridade e simplicidade no procedimento, mais o empenho em 
promover a conciliação no maior número possível de casos, conduziram apenas a dar-lhes uma 
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Como se percebe, foi reconhecida a envergadura constitucional do 
conceito de menor complexidade e, por conseguinte, limitada a atuação do 
legislador	ordinário.	De	outro	lado,	ampliou-se	o	campo	de	atuação	do	in-
térprete, responsável, enfim, pela análise em concreto da complexidade da 
causa.

Cumpre ao intérprete, a partir dessa virada jurisprudencial, reverter 
o deletério quadro de estrangulamento dos juizados especiais, originado da 
inconsequente ampliação da sua competência, geralmente levada a efeito no 
intuito	de	resolver	a	crise	do	Judiciário.

Com efeito, como vimos de ver, os juizados especiais constituem ape-
nas uma das inúmeras técnicas processuais concebidas para a solução de 
litígios.	Como	técnica	que	é,	há	de	ser	respeitada	a	sua	essência	e	observados	
os seus princípios com rigor científico, sendo vedada a sua reconstrução 
prática	a	partir	da	mescla	de	técnicas	idealizadas	para	situações	diversas.	
Fazê-lo, como se tem notado, resultaria na ordinarização do seu especial 
procedimento e na perda da sua identidade, em claro retrocesso do processo 
de	promoção	de	acesso	à	ordem	jurídica	justa.

Para tanto, não se pode olvidar, é necessário, também, que sejam me-
lhor conhecidas, desenvolvidas e aplicadas as demais técnicas de solução de 
litígios, das quais destacamos, pela pertinência, a tutela coletiva de direitos, 
as formas alternativas de solução de conflitos (ADR) e os instrumentos de 
uniformização da jurisprudência, de forma a garantir, também nos juízos 
comuns,	a	boa	prestação	jurisdicional.
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A função social no direito tributário

Frana Elizabeth Mendes1

1 Introdução

Ao nos depararmos com o preâmbulo e com os artigos introdutórios 
da Carta Magna, constatamos uma série de diretrizes e objetivos a serem 
alcançados, consubstanciando, em grande parte, o que a doutrina consti-
tucionalista tradicional denomina de “normas constitucionais de princípio 
programático”, ou seja, aquelas normas apresentadas como esquemas gené-
ricos ou programas a serem desenvolvidos posteriormente pelo legislador 
ordinário	(SILVA,	1999,	p.	137).

Por	outro	lado,	o	art.	1º	da	Lei	Maior	estabelece,	de	modo	categórico,	
ser o Brasil um Estado Democrático de Direito pautado nas bases dos prin-
cípios republicano e federativo, além de ter como fundamentos a soberania, 
a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho 
e da livre iniciativa, além do pluralismo político, mencionando, ainda, que 
todo o poder emana do povo, que o exercerá por meio de representantes 
eleitos	ou	diretamente.

Em tal contexto, não é difícil depreender a imediata correlação en-
tre a atividade tributária do Estado e a implementação eficaz das condutas 
públicas denotadas na Constituição, atividade que se caracteriza tanto no 
exercício das competências outorgadas às entidades federativas, como na 
arrecadação	e	administração	de	tributos.

1	Juíza	federal	da	Seção	Judiciária	do	Rio	de	Janeiro.	Mestre	em	direito	do	Estado/subárea	direito	
tributário	pela	Pontifícia	Universidade	Católica	de	São	Paulo	–	PUC/SP	e	doutoranda	em	direito	
pela	mesma	entidade.	Professora	do	MBA	em	direito	tributário	e	empresarial	da	Fundação	Getúlio	
Vargas,	do	Centro	de	Estudos,	Pesquisas	e	Atualização	em	Direito	–	CEPAD	no	Rio	de	 Janeiro	e	
palestrante	do	Curso	de	Direito	Tributário	da	Escola	de	Magistratura	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro	–	
EMERJ.	Também	exerce	a	função	de	organizadora/coordenadora	dos	cursos	de	especialização	em	
direito	tributário	do	Instituto	Brasileiro	de	Estudos	Tributários	–	IBET	no	Rio	de	Janeiro.	É	autora	
do livro Imposto sobre a Renda:	Súmula	584	do	STF,	pela	editora	Quartier	Latin,	além	de	possuir	
vários	artigos	publicados	em	obras	conjuntas	e	revistas	especializadas.
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2 Princípios republicano e federativo

O constituinte originário elegeu como limitação material ao poder de 
reforma	a	Federação	(art.	60,	§	4º,	I,	da	CF),	o	voto	direto,	secreto,	universal	
e	periódico	(art.	60,	§	4º,	II),	a	separação	dos	Poderes	(art.	60,	§	4º,	III)	e	os	
direitos	e	garantias	individuais	(art.	60,	§	4º,	IV).	Portanto	a	República,	ca-
racterizada pela tripartição de funções do Poder, eleição dos representantes 
pelo povo mediante voto, periodicidade dos mandatos e responsabilização 
por eventual exacerbação de função administrativa, além da Federação (au-
tonomia político-administrativa-financeira de entidades federadas) tradu-
zem o campo de imutabilidade do Texto Constitucional erigido a partir de 
05/10/1988.

Preconizada	por	Hipodâmio	de	Mileto	(séc.	V	a.C.),	Políbio	(168	a.C.),	
criticada	por	Aristóteles,	rediscutida	por	Oliver	Cromwell,	Jean	Jacques	
Rousseau, John Locke e consagrada doutrinariamente por Montesquieu2, 
encontramos a teoria da tripartição de funções do poder, uno e indissolúvel, 
afirmando que a atividade administrativa há de ser precedida pela legislativa, 
e	nesta	encontra	o	próprio	guia,	o	próprio	fundamento	e	o	próprio	limite.	Por	
variadas razões, podem ocorrer, na aplicação do direito, dissídios, contendas, 
litígios entre as pessoas, ou entre órgãos do Estado e elas; daí outra atividade 
do Estado destinada a resolver as controvérsias que surgem no tocante à 

2	Para	um	melhor	apanhado	histórico,	ver	Manoel	Gonçalves	Ferreira	Filho	(1995,	p.	106-128,	itens	
68-76).	Também	é	relevante	consultar	de	Paulo	Bonavides	(1996,	p.	63-88),	em	que	o	autor	analisa	
os posicionamentos de Aristóteles que em seu “Política” enunciou que em todo governo há três seto-
res encarregados de funções distintas: a administrativa, a deliberativa e a judicial; Oliver Cromwell, 
que, em seu Instrument of government,	 afirmou	que	os	poderes	são	distribuídos	ao	Protetor,	ao	
Conselho de Estado e ao Parlamento; John Locke, que, em seu ensaio sobre o Poder Civil, entendia 
existir o Executivo, o Legislativo e o Federativo, que compreendia o direito de celebrar a paz e 
de declarar a guerra, de estabelecer alianças e de conduzir todos os negócios e assuntos referen-
tes à esfera internacional; Montesquieu, que consagrou a separação entre Poder Legislativo, Poder 
Executivo dos assuntos referentes ao Direito das Gentes e Poder Executivo dos assuntos que de-
pendem do Direito Civil; Romagnosi, que dividia o poder entre: Poder Determinante (Legislativo), 
Poder	Operante	 (Executivo),	Poder	Moderador	ou	de	coordenação,	Poder	Postulante	 (fiscal	dos	
interesses públicos), Poder Judicante (Judiciário), Poder constringente (força pública), Poder cer-
tificante	(exercido	por	notários	públicos)	e	Poder	Predominante	(opinião	pública);	Luigi Palma, que 
considera seis os poderes do Estado, a saber: Poder Eleitoral (comícios), Poder Representativo (Câ-
mara de Deputados), Poder Moderador (Senado), Poder Governante (Ministério), Poder Judiciário 
e Poder Real; Benjamin Constant, que considerava cinco poderes estatais, ou seja, Poder Executivo, 
Poder Legislativo, Poder Judiciário, Poder Real, Moderador ou Neutro e Poder representativo da 
assembleia hereditária; além de Jellinek, Anhaia Mello e Bluntschli.
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aplicação	das	normas	gerais	e	que	se	denomina	atividade	jurisdicional.	À	
teoria da separação das funções do poder acrescenta-se que também para 
esta atividade hão de ser instituídos órgãos distintos, seja dos legislativos, 
seja	dos	administrativos.	Assim,	há	três	grupos	de	órgãos,	ou	seja,	os	que	
editam somente normas gerais, os que apenas tomam medidas concretas 
nos limites traçados pelos primeiros e os que, no caso de controvérsia, deci-
dem da conformidade ou não dos atos praticados pelos particulares ou por 
autoridades	públicas	em	relação	às	normas	gerais.

Quem	faz	a	lei	não	a	aplica.	Os	que	a	aplicam	não	a	fazem,	afirmava	
Monstesquieu	(1994).	Da	mesma	forma,	não	existe	identidade	com	os	jul-
gadores de situações concretas efetivadas por diversas interpretações e 
utilizações	legais.

Geraldo	Ataliba	(1995,	p.	27	e	ss.)	nos	ensinou	que	todas	as	atri-
buições do presidente da República podem ser classificadas em políticas e 
administrativas, juridicamente discerníveis pela circunstância das primeiras 
serem funções imediatamente infraconstitucionais e as segundas funções 
infralegais.

Algumas ideias eram correntes e reiteradas quanto à interpretação 
do princípio in examen. Vejamos	algumas.

–	Não	há	prerrogativas	majestáticas	e	absolutistas.	O	chefe	do	Exe-
cutivo	não	manda	no	povo.	É,	pelo	contrário,	seu	mandatário,	para	fazer	
cumprir	e	obedecer	as	leis.

–	As	atribuições	administrativas	também	devem	ser	exercidas	na	
forma ou conforme a lei, não podendo o chefe do Executivo adentrar seara 
de	competência	alheia	à	sua.

–	Quanto	aos	mandatários	investidos	de	função	legislativa,	a	respon-
sabilidade	será	política	e	disciplinar.

–	O	presidente	tem	a	direção	política	do	Poder	Executivo.	Na	direção	
administrativa, tem auxilio dos ministros de Estado, que respondem pelos 
seus	próprios	atos	e	pelos	crimes	conexos	como	os	do	presidente.	Exerce,	
ainda, controle financeiro público, ou seja, o conjunto de medidas de natureza 
fiscalizatória, exercidas sobre o movimento de dinheiros e bens valiosos, de 
natureza econômica, manejados por administradores públicos, debaixo da 
relação	de	administração.
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–	Na	administração,	o	dever	e	a	finalidade	são	predominantes,	pre-
ponderando a função administrativa, caracterizada pelo “dever-poder”3, em 
que	há	a	indisponibilidade	do	patrimônio	público	pelo	exercente	de	poder.	
A proteção dos bens e dinheiros públicos é estabelecida, em primeiro lugar, 
contra o próprio administrador público, nos termos da equação da relação 
de	administração.

–	Corolário,	também,	do	princípio	republicano,	exsurge	a	isonomia,	
como princípio fundamental, imediatamente daquele decorrente; é a igualda-
de diante da lei, diante dos atos infralegais, diante de todas as manifestações 
do	poder,	quer	traduzidas	em	normas,	quer	expressas	em	atos	concretos.	É	
verdadeiro direito público subjetivo a tratamento igual, de todos os cidadãos, 
pelo	Estado.

–	A	lei	deve	ser	impessoal;	geral	quando	apanha	uma	classe	de	su-
jeitos.	Há	íntima	e	indissociável	relação	entre	legalidade	e	isonomia.	Esta	se	
assegura	por	meio	daquela.	A	lei	é	instrumento	de	isonomia.

–	A	igualdade	é	diante	do	Estado,	em	todas	as	suas	manifestações.	
Igualdade perante a Constituição, perante a lei e perante todos os demais atos 
estatais.	É	a	primeira	base	de	todos	os	princípios	constitucionais	e	condicio-
na a própria função legislativa, que é a mais nobre, alta e ampla de quantas 
funções	o	povo,	republicanamente,	decidiu	criar.

–	Onde	há	lei	escrita,	não	pode	haver	arbítrio.	A	igualdade	surge	como	
afirmação	do	cidadão	contra	o	Estado.

–	A	titularidade	da	res publica pertence ao povo, no regime republi-
cano	representativo	por	nós	adotado.	A	cidadania	corresponde	a	um	feixe	
de	privilégios,	decorrentes	da	condição	da	titularidade	da	coisa	pública.	
Assim, a plenitude de tal princípio, em matéria de direito público, assume 
radical universalidade quando se trata de matéria constitucional (definição 
das liberdades públicas e organização do poder à vista de sua promoção e 
proteção,	mediante	organização	estatal).

–	Ressalte-se	que	o	fim,	e	não	a	vontade,	domina	todas	as	formas	de	
administração.	Esse	é	o	contexto	no	qual	se	há	de	entender	as	condições	que	
estabelecem	o	clima	que	permite	falar-se	em	segurança	jurídica.

3	Saliente-se	que	o	termo	“dever-poder”	utilizado	por	Celso	Antônio	Bandeira	de	Mello	(2000)	apre-
senta	sentido	semelhante	à	expressão	“poder-dever”,	comumente	empregada	pela	doutrina.	Parti-
cularmente,	pensamos	que	as	razões	explanadas	pelo	eminente	mestre	afiguram-se	mais	adequa-
das	do	ponto	de	vista	técnico,	razão	pela	qual	a	adotamos	na	presente	dissertação.
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–	O	quadro	constitucional	que	adota	os	padrões	do	constitucionalismo	
e principalmente a adoção de instituições republicanas, em inúmeros estados, 
cria	um	sistema	absolutamente	incompatível	com	a	surpresa.	Heinz	Paulick,	
mostra como a previsibilidade da ação estatal é consequência do prestígio 
da	segurança	jurídica.

–	Os	direitos	fundamentais	dirigem-se	contra	o	Estado	e	seus	limites	
só	serão	verdadeiros	quando	se	apliquem	contra	a	vontade	do	Estado.

–	Por	força	do	princípio	republicano,	o	consentimento	dos	governados	
é	a	base	da	legitimidade	da	ação	estatal.

–	O	direito	é	por	excelência	instrumento	de	segurança.	Ele	é	que	asse-
gura a governantes e governados os recíprocos direitos e deveres, tornando 
viável	a	vida	em	sociedade,	apta	ao	alcance	do	desenvolvimento.	

–	Os	demais	princípios	surgem	como	um	modo	de	se	dar	efetividade	
a	todas	estas	considerações.	

É neste contexto, por conseguinte, que se deve desenvolver a ativi-
dade tributante estatal, tanto na esfera legislativa como na esfera adminis-
trativa.

3 O princípio do consentimento

O sistema constitucional tributário oferece o quadro geral informador 
das atividades tributárias, ao mesmo tempo em que a colocação essencial 
das posições, demarcações e limites dentro dos quais e segundo os quais se 
desenvolve o exercício da tributação, explicitando os direitos e deveres tanto 
do poder tributante como os do contribuinte, sendo de basilar importância 
a	delimitação	do	consentimento	outorgado	pelo	segundo	ao	primeiro.

A propósito, cumpre asseverar que o direito comparado também 
consagra a teoria do consentimento como forma de outorgar legitimidade à 
atuação	tributária	estatal.	Transcrevo,	a	título	de	elucidação,	doutrina	con-
temporânea	no	original	de	André	Barilari	(2000,	p.	11-12),	logo	traduzida:	

Payer l’impôt c’est acquitter un prélèvement pécuniaire obligatoire, à 
titre définitif et sans contrepartie directe. Les deux points essentiels de 
cette définition – l’aspect obligatoire, qui implique un rapport d’autorité, 
et l’absence de liaison avec un service ou un bien précisément identifia-
ble, qui l’oppose aux relations commerciales – donnent à l’impôt son 
caractère exorbitant.
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Le premier visage de l’impôt reste pour l’individu, quel que soit le con-
texte, celui de la restriction et de la contrainte. Accepter de rétrocéder 
une partie de ses biens, c’est faire violence à ses désirs et à ses passions. 
Même si l’individu a conscience que l’impôt n’est pas sans contrepartie 
et qu’il peut participer à leur détermination par les mécanismes de dé-
cision politique, il ressent l’importance de ces prélèvements collectifis 
comme une atteinte à ses impulsions personnelles. L’impôt est ainsi un 
indicateur de l’équilibre entre la société et ses membres. Lorsque son 
poids par rapport un produit intérieur brut s’accroît, la marge des choix 
individuels diminue et celle des choix collectifs augmente.

Mais, dans la mesure où il sert à financer des dépenses d’intérêt général, 
dont la prise en charge par le marché est impossible ou inopportune, 
l’impôt retrouve une légitimité. Permettant l’existence d’un État qui 
assure la sécurité des biens et des personnes et qui protège l’exercice 
de leurs droits, il garantit les conditions de la liberté. C’est ainsi que 
l’impôt n’est pas seulement le témoin de la présence d’un État, il est aussi 
l’indicateur d’un système social qui permet à l’individu d’exister. En effet, 
l’impôt matérialise la séparation entre l’individu et l’État. Il n’existe que 
parce que les sphères publiques et privées sont séparées. Objectivement, 
l’existence de l’impôt est le signe le plus clair de la préservation d’un 
espace de libertés individuelles.

Dans un contexte d’État totalitaire qui a avalé la société civile, il n’y 
a point besoin d’impôts: l’appareil étatique, maître de la production, 
prélève directement ce qui est nécessaire à son usage [...]4.

4 Tradução livre, elaborada pela própria autora: “Pagar o imposto é cumprir antecipadamente com 
uma	obrigação	pecuniária,	a	título	definitivo	e	sem	contrapartida	direta.	Os	dois	pontos	essenciais	
desta	definição	—	o	aspecto	obrigatório,	que	implica	uma	declaração	de	autoridade	e	a	ausência	de	
liame	com	um	serviço	ou	um	bem	precisamente	identificável,	que	se	opõe	às	relações	comerciais	
—	outorgam	ao	imposto	sua	característica	exorbitante,	excepcional.
A primeira idéia do imposto é para o indivíduo, qualquer que seja o contexto, a da restrição e a 
da	sujeição.	Aceitar	entregar	parte	de	seus	bens	significa	violentar	os	próprios	desejos	e	paixões.	
Mesmo que o indivíduo tenha a consciência de que o imposto não prescinde uma contrapartida e 
que ele pode participar de sua determinação mediante os mecanismos de decisão política, ele se 
ressente	da	importância	destas	parcelas	coletivas,	como	um	atentado	a	seus	desejos	pessoais.	O	
imposto é,	desta	forma,	um	indicador	do	equilíbrio	entre	a	sociedade	e	seus	membros.	No	momento	
em que sua carga em relação ao produto interno bruto se eleva, a margem de escolhas individuais 
diminui	e	a	das	escolhas	coletivas	aumenta.
Mas,	na	medida	em	que	o	 imposto	serve	para	 financiar	despesas	de	 interesse	geral,	e	a	 tomada	
deste encargo pelo mercado se revela impossível ou inoportuna, o imposto reencontra uma legi-
timidade.	Permitindo	a	existência	de	um	Estado	que	preserva	a	segurança	dos	bens	e	das	pessoas	
e	que	protege	o	exercício	de	seus	direitos,	garante-se	as	condições	da	 liberdade.	É	assim	que	o	
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Podemos constatar que, no momento da escolha dos representantes 
do povo pelo voto, em obediência ao cânone republicano, foi dado consentimento 
para que determinado exercente de poder atue legislativamente, elaborando 
instrumento formal e materialmente adequado às determinações constitucio-
nais e que possibilite a ingerência do Estado no patrimônio do contribuinte, 
com	o	intuito	de	proporcionar	recursos.	Também	se	evidencia	a	outorga	de	
consentimento para a função administrativa, fazendo com que tais recursos 
sejam	arrecadados	e	distribuídos	de	modo	a	atingir	os	objetivos	da	sociedade.

4 Exercício da competência tributária 

A atividade tributante do Estado basicamente subdivide-se em atua-
ção legislativa (exercício de competência tributária) e atuação administrativa 
(arrecadação	e	administração	de	recursos).	Por	óbvio,	eventual	solução	de	
conflitos ficará a cargo da esfera jurisdicional ou, conforme o caso, da própria 
Administração.	

Como cediço, a Constituição Federal, em regra, não cria os tributos, 
apenas outorga uma série de competências às entidades federativas, as quais, 
conforme suas necessidades, exercitam tais materialidades, elaborando as 
leis	que	instituem	ou	majoram	as	exações.

O exercício de competência tributária, seja ele impositivo (elaboração 
de regras de incidência tributária) ou negativo (disposição de regras de não 
incidência, como as imunidades e as isenções) é atividade que decorre dire-
tamente da Constituição, encontrando aí seu fundamento de validade e pa-
râmetros.	Esta	atividade	legislativa,	que	culminará,	por	consequência lógica, 
na edição da legislação tributária, necessariamente será informada por uma 
série de princípios que formam o denominado “estatuto do contribuinte”, ou 
seja, um rol protetivo de direitos e garantias que visa limitar a atuação do 
Poder Público no embate entre os interesses do Estado, portanto públicos, 
e	os	dos	contribuintes	(privados).

imposto não é somente a testemunha da presença de um Estado, mas, também, um indicador de 
um	sistema	social	que	permite	ao	indivíduo	existir.	Com	efeito,	o	imposto	materializa	a	separação	
entre	o	indivíduo	e	o	Estado.	Ele	não	existe	senão	porque	as	esferas	públicas	e	privadas	são	separa-
das.	Objetivamente,	a	existência	de	um	imposto	é	o	indício	mais	claro	da	preservação	de	um	espaço	
de	liberdades	individuais.
Em um contexto de Estado totalitário que engoliu a sociedade civil, não existe um grau necessário 
de impostos: o aparelho estatal, detentor da produção, levanta antecipadamente tudo aquilo que 
é	necessário	a	seu	uso”.
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A atuação do legislador deve, obrigatoriamente, observar a aplicabi-
lidade de todos os parâmetros constitucionais que informam a elaboração 
da lei tributária como exemplo, estrita legalidade formal e material (instru-
mento legislativo apto e que advém de esfera de poder competente para a 
elaboração de tributos, além de um conteúdo mínimo material que atenda 
à tipicidade ou tipologia tributária); isonomia (tratamento igualitário para 
contribuintes que estejam em situação equivalente, devendo-se utilizar todos 
os recursos possíveis para atingir a igualdade material em seu grau máxi-
mo, como exemplo, critérios da progressividade, seletividade em função 
da essencialidade de mercadorias e produtos, sistema eficaz de deduções 
para	se	atingir	a	base	de	cálculo	efetiva	do	Imposto	sobre	a	Renda	etc.);	
anterioridade e irretroatividade (princípios que visam à segurança jurídica 
do contribuinte tanto em relação ao futuro como em relação ao passado, ou 
seja, garantia de que determinada exação não poderá ser exigida no mesmo 
exercício financeiro em que foi publicada a lei que a instituiu ou aumentou, 
bem como a garantia de que determinada lei não atinja fatos geradores pre-
téritos, ou seja, ocorridos antes de sua vigência); capacidade contributiva e 
a impossibilidade de utilização de tributo com efeito de confisco (princípios 
correlacionados à manutenção do direito de propriedade evidenciando que 
há limites para a carga tributária imposta pelo Estado, mesmo que haja o 
objetivo de implemento de políticas públicas, já que a Constituição consagra 
o	direito	de	propriedade,	lazer,	utilização	de	bens	e	serviços	privados	etc.	
aos	particulares).

Além disso, a Constituição estabelece uma série de critérios e meca-
nismos para limitar a carga tributária, como é o caso da não cumulatividade, 
impossibilidade de bitributação, o ne bis in idem, critérios de generalidade, 
universalidade	e	progressividade,	sistemas	de	não	incidência	etc.,	caracte-
rizando	o	rol	das	limitações	constitucionais	ao	poder	de	tributar.

E qual é o objetivo desta fase da atividade tributante?
Gerar recursos mediante receita derivada para o implemento das 

atividades estatais típicas, além de promover distribuição de montantes 
proporcionais às necessidades pessoais e regionais dos diversos segmentos 
da	sociedade.
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5 Exercício da capacidade tributária ativa

Após a elaboração da lei, não há mais que se falar em exercício de 
competência	tributária,	esgotando-se	seu	campo	de	atuação.

Passam a ocorrer os chamados fatos geradores tributários ou fatos 
imponíveis os quais, por sua vez, geram as obrigações tributárias, ou seja, o 
liame estabelecido pela imputação normativa entre Estado e contribuinte, 
que outorga direito subjetivo para que o primeiro exija do segundo o cum-
primento	de	prestação	de	caráter	patrimonial.

Tem início a atividade administrativa de arrecadação e administração 
de tributos, caracterizando o exercício da capacidade tributária ativa, ou 
seja,	a	aptidão	para	ser	sujeito	ativo	das	obrigações	tributárias.	Trata-se	de	
atuação que decorre mediatamente da Constituição, mas de modo direto da 
lei, consubstanciando atividade totalmente vinculada5.

Como esta atuação será completamente adstrita aos parâmetros da 
lei, não havendo margem de liberdade do administrador, sob pena de respon-
sabilidade funcional do agente público, evidencia-se a extrema importância 
da lei tributária, resultante, inversamente, de atividade discricionária, estar 
pautada em todos os princípios e critérios supramencionados, visando à 
efetividade	da	tributação.

Qual efetividade é essa?
Não só a efetividade arrecadatória caracterizada pela fiscalidade, mas 

também a efetividade extrafiscal, ou seja, aquela que ultrapassa o objetivo 
único da obtenção de recursos monetários, visando ao cumprimento de ou-
tros	objetivos	constitucionais,	sejam	eles	econômicos,	sociais,	ambientais	etc.

Neste	sentido	é	que	se	constata	a	função	social	do	tributo.	Apesar	de	
caracterizar um mecanismo direto de obtenção de receitas para o Estado, 
uma análise sistemática do texto constitucional leva à evidência de que a 
atividade tributante pode e deve funcionar sob outras perspectivas que ul-
trapassam	a	meramente	arrecadatória.	A	seu	turno,	referida	arrecadação	e	
distribuição de recursos não podem ser consideradas sob uma perspectiva 
pura	e	privada	de	obtenção	de	lucro.	Seu	intuito	deve	cingir-se	à	administra-
ção	do	Estado,	bem	como	ao	implemento	de	políticas	públicas.	Nada	mais.

5 Neste sentido, vide a definição de tributo constante no art. 3º do Código Tributário Nacional, ao elucidar 
que tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que 
não seja sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada (grifei).
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Hodiernamente, a sanha arrecadatória do Estado confunde tais pre-
ceitos, haja vista um distanciamento cada vez maior das atividades típicas 
estatais	da	realidade	política,	econômica	e	social	que	temos	acompanhado.

Pela tributação, poder-se-ia alcançar um maior desenvolvimento eco-
nômico	de	determinada	região,	hipossuficiente	sob	esta	perspectiva.	Veja-se,	
por	exemplo,	o	disposto	no	art.	151,	I,	parte	final,	bem	como	as	autorizações	
para amplos programas governamentais, como foi o caso da Zona Franca de 
Manaus, Sudene	etc.	Também	podemos	correlacionar	a	atividade	tributária	
com	políticas	ambientais,	econômicas	e	políticas.

Mas o que mais nos interessa no presente trabalho é o liame com a 
função social propriamente dita, que não deixa de estar atrelada àquelas 
atividades.

6 Função social do tributo

Conforme já relatamos, os mecanismos para efetividade da função 
social do tributo estão dispostos nas balizas constitucionais, tanto pelos 
princípios	como	por	critérios	e	técnicas	de	tributação.

Desnecessária, portanto, a elaboração de novas regras ou de amplas 
reformas constitucionais, como é comum se apregoar, mormente em épocas 
de	crises	políticas,	como	o	único	meio	de	solução	dos	problemas	instaurados.

O que é necessário ocorrer, a meu sentir, é um verdadeiro comprome-
timento	do	político,	exerça	ele	quaisquer	das	funções	de	Estado.	O	legislador,	
o administrador e o julgador devem atuar no intuito de implementar os 
objetivos traçados pelo texto constitucional originário, e não objetivar pura 
e simplesmente uma maior arrecadação, já que nem sempre ela implicará 
maior	efetividade	num	contexto	sistemático	e	amplo.

Um dos tributos mais diretamente atrelados à função social é o Im-
posto sobre a Renda, mecanismo capaz de gerar distribuição de riquezas, 
igualdade econômica e social, fomento de investimentos, portanto, desen-
volvimento	econômico.

Em contrapartida, é também caracterizado por ser um dos impostos 
que menos respeita a uma série de princípios, como isonomia, capacidade 
contributiva, progressividade, tributação efetiva da renda (e não do rendi-
mento ou receita), principalmente se considerada a tributação da pessoa 
física.
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Desnecessário extremo esforço para se constatar a multiplicidade de 
conceitos e elementos compositores da renda, e também ingênuo será o leitor 
que objetivar chegar a um conceito único, padronizado e consensualmente 
aceito	tanto	pela	doutrina	como	pela	lei	e	jurisprudência.

No direito pátrio, da mesma forma, encontramos as mais diversas 
teorias e conceituações, como a teoria legalista, renda-produto ou do acrés-
cimo	patrimonial,	por	exemplo.

Grande parte da doutrina brasileira6, sem desprezar os que pen-
sam em sentido diverso7, aponta para a diretriz de que o Código Tributário 
Nacional filiou-se à teoria do acréscimo patrimonial para a delimitação do 
conceito de renda8.

Devemos estar atentos para o fato de que o legislador infraconstitu-
cional não conceituou a palavra “renda”, nem, tampouco, a expressão “pro-
ventos de qualquer natureza”9, apenas procurou definir, delimitar o âmbito 
de abrangência material da competência tributária outorgada à entidade 
federativa	União,	pelo	art.	153,	III,	da	Lei	Maior,	delimitação	esta	traduzida	

6	Neste	 sentido,	 v.	MACHADO,	Hugo	de	Brito.	O	âmbito	 constitucional	do	 tributo	e	 alguns	dispo-
sitivos	da	Lei	n.	9.249,	de	26/12/95.	In:	ROCHA,	Valdir	de	Oliveira.	Imposto de Renda: alterações 
fundamentais.	São	Paulo:	Dialética,	1996.	p.	84-85.

7 Dentre estes, Bulhões Pedreira, que defende que o Código Tributário Nacional adotou a teoria da 
renda-produto	ou	renda-fluxo,	ao	asseverar,	in verbis, que “a Constituição Federal autoriza a União 
a	impor	tributos	sobre	a	‘renda	e	os	proventos	de	qualquer	natureza’.	[...]	O	sentido	vulgar	de	renda	
é o de produto do capital ou trabalho, e o termo é usado como sinônimo de lucros, juros, aluguéis, 
proventos	ou	receitas.	A	expressão	 ‘proventos’	é	empregada	como	sinônimo	de	pensão,	crédito,	
proveito	ou	lucro.	No	seu	sentido	vulgar,	 tanto	a	expressão	 ‘renda’	quanto	a	 ‘proventos’	 implica	
a	idéia	de	fluxo,	de	alguma	coisa	que	entra,	que	é	recebida.	Essa	conotação	justificaria,	por	si	só,	
a	afirmação	de	que	as	concepções	doutrinárias	de	renda	pessoal	que	melhor	se	ajustam	ao	nosso	
sistema	constitucional	são	aquelas	de	renda	como	fluxo,	e	não	de	acréscimo	(ou	acumulação)	de	
poder	econômico	ou	de	patrimônio	líqüido”.

8 É interessante atentar ao fato de que corriqueiramente encontramos as expressões “conceito de 
renda”	e	“definição	de	renda”	utilizadas	indistintamente,	como	se	sinônimas	fossem.	Embora	a	re-
levância da distinção seja mais diretamente atrelada a análises lingüísticas, na seara da semiótica, 
apenas	a	título	elucidativo	tem-se	que	‘conceituar’	significa	criar,	desenvolver,	enunciar	um	con-
ceito	sobre	algo,	já	a	definição	pode	ser	entendida	como	delimitação;	definir	é	estabelecer	limites,	
indicar	o	verdadeiro	sentido,	alcance,	ou	seja,	a	significação	precisa	de	algo.	
Para	maiores	esclarecimentos	consultar	José	Luiz	Fiorin	(1999),	e	Dicionário Houaiss da língua por-
tuguesa	(2001,	p.	784,	926).

9	Atente-se	à	pertinente	e	arguta	percepção	de	Luís	Cesar	Souza	de	Queiroz	sobre	a	não	definição	
dos	conceitos	veiculados	pelo	texto	constitucional.
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pela disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de outros acrésci-
mos patrimoniais, que se origine do capital, do trabalho ou da combinação 
destes	dois	elementos,	em	atendimento	ao	disposto	no	art.	146,	III,	a, da 
Constituição	Federal.

E note-se, ainda, que o comando constitucional mandou o legislador 
complementar definir e não conceituar o fato gerador de imposto discrimi-
nado	na	Constituição.

A discussão acerca da teoria adotada pelo legislador ganha maior rele-
vo ao se tentar conceituar “renda”, tarefa árdua e que tem sido intentada pela 
doutrina.	Realmente,	ao	se	adotar	a	teoria	do	acréscimo	patrimonial,	como	
solucionar a problemática em relação à renda que for consumida? Corre-se 
o risco de não haver tributação alguma, diante da ausência de acréscimo em 
relação	àquele	contribuinte	que	gastar	toda	a	renda	recebida.

E também quanto à renda como fluxo ou produto, poder-se-ia inda-
gar se qualquer ingresso deve ser considerado “renda”, na medida em que 
alguns	são	necessários	para	a	sua	própria	formação.

A legalista, por exemplo, não significaria uma exacerbação do legis-
lador infraconstitucional em face do conceito de renda que tenta extrair da 
norma constitucional?

Enfim,	todas	as	teorias	são	passíveis	de	críticas.	Na	realidade,	a	tese	
efetivamente	adotada	não	importa.	Se	renda	é	ingresso,	produto,	fluxo,	acrés-
cimo de patrimônio ou o que a lei venha a dizer, em nenhum caso estará 
afastado o fato de que o constituinte objetivou tributar somente aquilo que 
for considerado renda, de acordo com a capacidade contributiva subjetiva 
de cada contribuinte, no intuito de se atingir o grau máximo possível de iso-
nomia material, conciliando mecanismos de progressividade, sistema de de-
duções	eficaz,	além	da	observância	irrestrita	dos	princípios	constitucionais.	
Lembrando-se, ainda, que se quer tributar a renda, mas que tal tributação tem 
limites, limites estes que permitam a manutenção de propriedades móveis 
e	imóveis,	o	lazer,	o	acesso	à	cultura	e	serviços	etc.

É	deste	modo	que	o	tributo	atingirá	sua	função	social.
Problema reiteradamente constatado é o concernente à tentativa de 

extrapolação por parte do legislador infraconstitucional e do administrador, 
do âmbito de abrangência da incidência respectiva, matéria também com-
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plexa e tormentosa, que certamente teve, tem e terá o condão de ensejar 
estudos mais aprofundados e específicos10.

Neste	sentido,	é	o	escólio	de	José	Artur	Lima	Gonçalves	(2001)11, 
quando conclui que:

Na Constituição, renda é conceito que manifesta capacidade contribu-
tiva, que é identificada pela contabilidade por meio de um confronto 
feito ao cabo de um período, registrado em escrita contábil, que, por 
sua vez, é submetida às normas que disciplinam a escrita comercial, 
que apresenta o resultado da sociedade empresária, e que se subme-
te	a	ajustes	previstos	em	lei	ordinária	válida	de	tributação.	Ao	cabo	
deste procedimento (etapas de observação da realidade econômica, 
tradução destes eventos em linguagem contábil, aplicação das normas 
pertinentes à escrita comercial, aplicação das normas tributárias que 
determinam ajustes, confronto entre as entradas e saídas relevantes e 
verificação de eventual acréscimo) é que se pode cogitar da incidência 
da	norma	de	tributação.	Antes	destas	etapas,	ou	mesmo	por	meio	da	
consideração de apenas parte dos elementos relevantes para verifi-
cação de eventual acréscimo, não se pode cogitar da materialidade 
do imposto sobre a renda, correspondente capacidade contributiva, 
e, conseqüentemente, de incidência da norma tributária que percuta 
patrimônio de quem não titula a necessária capacidade contributiva, 
pelo	simples	fato	de	que	ela	não	existe.

Assim, estaríamos diante de tributo que não cumpriria sua função 
social, uma vez que a atuação do legislador ordinário e consequentemente 
a	do	administrador	não	estariam	condizentes	aos	ditames	constitucionais.

É bom lembrar que a Constituição outorgou uma série de compe-
tências tributárias impositivas às entidades federativas, abarcando quase 
que a totalidade do patrimônio das pessoas (físicas e jurídicas), que se con-
substancia no conjunto de direitos e obrigações de que é titular uma pessoa 
(PEREIRA,	1978).	Em	relação	à	pessoa	física,	este	patrimônio	abrange	a	
propriedade imóvel, a propriedade móvel, direitos, a renda, a grande fortuna 

10 Neste sentido, tem se manifestado relevante segmento doutrinário, especialmente após as mo-
dificações	introduzidas	pela	Lei	Complementar	104,	de	10	de	janeiro	de	2001,	que	acrescentou	
como	§	1º	ao	art.	43	do	CTN,	o	seguinte:	“§	1º.	A	incidência	do	imposto	independe	da	denominação	
da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da ori-
gem	e	da	forma	de	percepção”.

11		Nota-se	que	o	dispositivo,	clara	e	propositadamente,	tratou	de	modo	igualitário	para	fins	de	tri-
butação	sobre	o	imposto	de	renda	a	receita,	os	rendimentos	e	a	própria	renda.
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etc.	Em	relação	à	jurídica,	ele	compreende	a	propriedade	móvel	e	imóvel,	
direitos, a renda (que é o lucro já passível de tributação), o faturamento, a re-
ceita	etc.	Cada	um	destes	elementos	está	relacionado	a	um	tributo	específico,	
a exemplificar, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana e Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural com propriedade imóvel urbana e 
rural respectivamente; Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automo-
tores, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, Imposto sobre 
Produtos Industrializados com bens móveis; Imposto sobre Operações de 
Crédito, Câmbio e Seguros (IOF), Imposto sobre a Transmissão por ato inter 
vivos de Bens Imóveis, Imposto sobre Doação e Transmissão Causa Mortis 
com direitos ou bens conforme o caso; contribuições sociais (Contribuição 
para	Financiamento	da	Seguridade	Social	–	Cofins,	Programa	de	Integração	
Social	–	PIS)	com	o	faturamento;	Imposto	sobre	a	Renda	da	Pessoa	Física	e	
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, com renda (lucro tributável na 
pessoa jurídica)12	etc.

Portanto, uma coisa é patrimônio13, outra é renda gerada por este 
patrimônio.

E um terceiro elemento, totalmente distinto dos dois anteriores, 
configura-se no chamado “rendimento”14, que serve à composição da ren-
da.	Podemos	afirmar	que	o	patrimônio	engloba	a	renda	que,	por	sua	vez,	
engloba	os	rendimentos.

Esta conclusão também já havia sido exposta pelo já citado José Artur 
Lima	Gonçalves	(1997,	p.	177-179),	ao	asseverar	que	há	alguns	conceitos	

12 De extrema importância têm sido os estudos doutrinários no sentido de diferençar os conceitos 
de	“renda”,	“receita”,	“faturamento”,	“lucro	líqüido”,	“lucro	operacional”,	“lucro	tributável”	etc.,	
bem	mais	próximos	das	ciências	contábeis.	Para	maiores	esclarecimentos,	consultar	Latorraca	
(1992);	e	HIGUCHI;		HIGUCHI	(2001).

13 Luís Cesar Souza de Queiroz, citando civilistas como Clóvis Bevilácqua, San Tiago Dantas, Pontes 
de Miranda, Caio Mário da Silva Pereira e Silvio Rodrigues, ao analisar os diversos conceitos de 
renda,	afirma	que	“em	rigor,	todo	e	qualquer	tributo	será	suportado	pelo	patrimônio	dos	indiví-
duos.	Fala-se	em	patrimônio no sentido jurídico (não no econômico, quando normalmente é cha-
mado	de	capital),	que,	segundo	a	doutrina	dominante,	significa	conjunto	de	direitos	subjetivos	e	
deveres jurídicos (direitos e obrigações), economicamente apreciáveis, isto é, avaliáveis em moe-
da,	que	uma	pessoa	é	titular	em	determinado	momento”.

14	 Derzi	(1992,	p.	19)	entende	que	a	remuneração	dos	fatores	patrimoniais	que	são	trabalho	e	capi-
tal,	configura	os	rendimentos,	ou	seja,	o	salário,	aluguéis,	remunerações	em	geral,	royalties, juro, 
lucro.	Portanto,	a	ideia	de	rendimento	está	atrelada	à	de	ganho	determinado.
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próximos ao de renda, como é o caso do “faturamento”, do “patrimônio”, 
“capital”,	“lucro”,	“ganho”,	“resultado”	etc.

Mas, para a composição da renda tributável, não basta a simples soma 
dos	rendimentos	ou	ingressos	obtidos.	É	preciso	subtrair	os	gastos	neces-
sários	à	sua	formação.	A	soma	de	todos	os	ingressos,	efetivamente	compõe	
renda,	mas	não	aquela	que	é	passível	de	tributação.

Peculiar	a	lavra	de	Marçal	Justen	Filho	(1993,	p.	8-17),	ao	asseve-
rar que, “considerando que não se identificam a tributação sobre a renda e 
aquela sobre o patrimônio, a apuração daquela pressupõe o levantamento 
de	todas	as	despesas	e	custos	necessários	à	obtenção	da	receita.	Somente	
existirá	renda	quando	o	resultado	for	positivo”.

Concluímos que o constituinte originário trouxe limites à atuação 
do legislador, dessumidos por todo o sistema constitucional tributário e 
demarcados	pelos	princípios	que	o	informam.	Diante	da	rígida	repartição	
de competências, intentou tributar, a título de imposto sobre a renda e pro-
ventos de qualquer natureza, por exemplo, apenas a “mais-valia” oriunda do 
patrimônio,	estático	ou	móvel,	intelectual	ou	material	das	pessoas.	Ou	seja,	a	
renda passível de tributação é obtida pela soma de todos os rendimentos da 
pessoa diminuídos dos dispêndios com sua aferição, sob pena de se tributar, 
a	título	de	renda,	outros	componentes	que	integram	o	patrimônio.

Estabeleceu, ainda, limites temporais e orçamentários, estando os tri-
butos também insertos neste contexto, já que estão presentes no orçamento 
com vinculação específica ou não, conforme a espécie, e diversa não pode ser 
a atuação estatal para com o contribuinte, caso em que os pilares da Repú-
blica, entre outros, o consentimento e a não surpresa, ficariam parcialmente 
abalados.	Como	dar	efetividade	aos	critérios	de	capacidade	contributiva,	
isonomia e progressividade, com uma periodicidade de apuração inferior 
àquela que o constituinte originário estipulou para o próprio poder público?

Qual a razão, por exemplo, do prazo para pagamento de precatórios? 
Não seria a possibilidade de a Administração se planejar e se auto-organizar? 
E isto também não foi concedido ao contribuinte?

Note-se	que	o	próprio	art.	100	da	Lei	Maior	faz	menção	expressa	a	
“orçamento”	e	a	“exercício	financeiro”.

Portanto, não é crível deixar ao talante do legislador e, menos ainda, 
do administrador, a facultatividade quanto à fixação do período de apuração 
de fatos, positivos e negativos, hábeis à conformação da renda ou ao que 
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ele	venha	a	considerar	renda.	Se	assim	fosse,	poderíamos	ter,	em	tese,	pe-
riodicidade	diária	e	até	horária.	Imaginem	o	caos	que	se	estabeleceria,	por	
exemplo, em entidades prestadoras de serviços que cobram seus honorários 
“por	horas	trabalhadas”.

O que se objetivou com estas linhas foi apenas delimitar a possibilida-
de de que a atividade tributante do Estado, tanto legislativa como adminis-
trativamente, pode e deve estar correlacionada à função também social deste 
tributo, bastando para isso o cumprimento dos princípios constitucionais 
sistematicamente	analisados.
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Reflexões sobre a deslegalização

Gabriel José Queiroz Neto1

1 Introdução

Sabe-se que o princípio da legalidade tem sido construído ao longo 
dos	séculos	como	uma	das	mais	caras	garantias	em	prol	do	cidadão.	Tem	
ligação íntima com a própria separação dos poderes, uma vez que a ideia de 
que somente a lei obriga se vincula à noção de que é o Parlamento o Poder 
soberano	para	instituir	direitos	e	criar	obrigações.	Na	sua	origem,	como	se	
pode extrair de qualquer texto que trata do momento histórico no qual ad-
veio a Magna Carta de João Sem Terra (possivelmente o maior marco no que 
diz respeito à criação deste princípio), enxerga-se nitidamente a intenção 
de mitigar os poderes do “rei” e estabelecer uma espécie de primazia nas 
decisões	dos	representantes	do	povo.

Ocorre que, ao longo dos séculos, a feição do princípio da legalidade 
tem sido alterada, o que é normal, já que as mudanças culturais — e impe-
rativos sociais — figuram entre as maiores forças que levam o ordenamento 
jurídico	a	evoluir,	para	que	se	amolde	às	necessidades	mutantes	do	cidadão.	

Tem-se notado, ao longo da história, que, por vezes, o princípio é 
aplicado com grande inflexibilidade e, em outros momentos, por vários mo-
tivos,	admite-se	uma	menor	rigidez	na	sua	utilização.	Fato	é	que,	indiscu-
tivelmente, de tempos em tempos, o princípio da legalidade tem merecido 
uma	nova	leitura.

O	professor	José	Afonso	da	Silva	(2004,	p.	121),	na	sua	clássica	obra	
Curso de direito constitucional positivo, já apontava que o conceito de lega-
lidade é mutante, a saber:

É precisamente no Estado Democrático de Direito que se ressalta a 
relevância da lei, pois ele não pode ficar limitado a um conceito de 
lei,	como	o	que	imperou	no	Estado	de	Direito	clássico.	Pois	ele	tem	
que estar em condições de realizar, mediante lei, intervenções que 

1	Juiz	federal	substituto.
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impliquem	diretamente	uma	alteração	na	situação	da	comunidade.	
Significa dizer: a lei não deve ficar numa esfera puramente normativa, 
não pode ser apenas lei de arbitragem, pois precisa influir na realidade 
social.	E	se	a	Constituição	se	abre	para	as	transformações	políticas,	
econômicas e sociais que a sociedade brasileira requer, a lei se elevará 
de importância, na medida em que, sendo fundamental expressão do 
direito positivo, caracteriza-se como desdobramento necessário do 
conteúdo da Constituição e aí exerce função transformadora da socie-
dade, impondo mudanças democráticas, ainda que possa continuar a 
desempenhar uma função conservadora, garantindo a sobrevivência 
de	valores	socialmente	aceitos.

No que aqui interessa, afora as ideias acima do professor José Afonso 
da Silva, as quais já estão bem sedimentadas no ordenamento, tem-se visto 
um fenômeno que muitos denominam de “deslegalização”, que, de fato, ganha 
força	a	cada	instante,	nos	últimos	anos.	Trata-se	daquela	situação	na	qual	o	
legislador regula determinada matéria apenas em nível geral e estabelece 
parâmetros,	sendo	que	todo	o	detalhamento	fica	para	o	nível	regulamentar.	
Tal assunto tem sido muito discutido em questões afetas ao poder de polícia, 
na medida em que sucessivas leis previram condutas ilícitas apenas em nível 
geral (mais aberto), sendo que todo detalhamento de condutas, na prática, 
ficou	para	atos	do	Poder	Executivo.

O tema em si não é tão novo, a bem da verdade, porque as alterações 
constitucionais promovidas em relação às agências reguladoras no nosso 
ordenamento já trouxeram, como uma de suas consequências, a discussão 
sobre os limites dos atos normativos das agências em seu confronto com o 
princípio	da	legalidade.	As	próprias	normas	penais	em	branco	heterogêneas	
(norma penal cuja fonte complementadora é diversa daquela que editou a 
própria lei) e as obrigações acessórias em direito tributário (a penalidade 
deve estar em nível legal, entretanto as obrigações acessórias em si podem 
estar	em	nível	infralegal,	nos	termos	do	art.	113,	§	2º,	c/c	o	art.	96,	todos	do	
CTN)	seriam	exemplos	claros	de	“deslegalização”.

Por isso, pode-se dizer que o sistema já previa situações explícitas 
nesse	sentido.

O que há atualmente é uma crescente discussão a respeito do assunto, 
tendo em vista a sua reiterada utilização por parte do Parlamento, e este é 
um dos motes do presente trabalho: avaliar os motivos que têm levado a 
essa	nova	perspectiva.
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Já neste introito, é bom que se diga que o objetivo deste ensaio não é 
propriamente	defender	ou	“atacar”	o	fenômeno	da	“deslegalização”.	A	preo-
cupação maior é com um levantamento sobre o que se tem decidido e quais 
fundamentos	levam	à	sua	utilização.	Ou	seja,	a	intuito	maior	é	descritivo.

Assim sendo, após listar argumentos que explicam o crescimento na 
utilização do instituto, passaremos a avaliar a posição do Superior Tribunal 
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, a fim de de-
linear qual tem sido a orientação das nossas cortes superiores nos últimos 
tempos.

É	com	base	nessas	premissas	que	se	passa	a	abordar	o	tema	acima.

2 Princípio da legalidade e ordenamento constitucional

Não há dúvida de que, via de regra, direitos e obrigações devem estar 
listados em lei, uma vez que vários dispositivos constitucionais determinam 
isso,	a	exemplo	do	art.	5º,	II,	da	CF,	que	é	o	principal	vetor	de	aplicação	de	
tal	princípio.	Contudo,	a	principal	controvérsia	que	interessa	é:	em	que	nível	
de detalhamento a lei deve criar direitos e obrigações?

Como já dito, a evolução das sociedades sempre traz como consequên-
cia	a	necessidade	de	novas	reflexões	sobre	determinados	institutos	jurídicos.	
No caso específico, não se discute propriamente que a lei é a fonte primária 
da	criação	de	direito	e	instituição	de	obrigações.	O	que	é	pertinente	analisar	
é se, de fato, a lei deve ter um nível de detalhamento tal que os regulamentos 
apenas	disponham	sobre	questões	menores,	acessórias.

Em termos doutrinários e abstratos, é muito fácil sustentar que a lei 
deve	ser	taxativa.	A	questão	é	que	isso,	em	termos	práticos,	tem	sido	inviável.	
O aplicador do direito atual, segundo o nosso pensar, tem de estar atento 
às	realidades	sociais	tanto	quanto	ao	pensamento	abstrato	da	doutrina.	O	
ideal	seria	realmente	que	a	lei	dispusesse	sobre	tudo	de	maneira	fechada.	
Entretanto, isso não tem sido possível! Várias são as causas e uma delas é 
exatamente a percepção de que a nossa Constituição (analítica e extensa 
que é) termina por, de certa forma, possibilitar a aplicação ponderada de 
normas aparentemente conflitantes e, na situação concreta, autorizar uma 
interpretação no sentido de que a legalidade estrita, nos termos em que 
originalmente	pensada,	pode	ser	mitigada.
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Ganha relevo, neste momento, a constatação de que o princípio da 
legalidade evoluiu juntamente com o próprio movimento constitucionalista 
que	lhe	deu	força	e,	devido	a	isso,	deve	ter	sua	dimensão	reavaliada.

Como é a Constituição que está no ápice do sistema normativo, não 
é preciso muito esforço para perceber que atualmente a própria noção de 
legalidade	não	resolve	mais	os	problemas	que	se	colocam	ao	intérprete.	Todo	
e qualquer ato normativo, inclusive a lei, deve ser interpretada a partir dos 
valores constitucionais e isso finda por nos forçar a concluir que a leitura 
da lei é apenas uma parte da solução dos problemas que se apresentam no 
cotidiano.

Não é por outra razão que vários autores de direito administrativo 
hoje fazem uma nova leitura do princípio da legalidade para listar o da juri-
dicidade	como	princípio	da	administração	pública.	Esta	noção	(juridicidade)	
é muito mais ampla, porque deixa de considerar a lei em si como ponto de 
partida, para colocar a própria CF como força orientadora das atividades 
administrativas.

O eminente desembargador federal João Batista Gomes Moreira 
(2005,	p.	405-406)	isto	sustenta	em	sua	obra:

Visto sob todos esses aspectos, o princípio da legalidade vem adqui-
rindo, ao longo do tempo, a versão do princípio da legitimidade (Diogo 
Figueiredo Moreira Neto), princípio da juridicidade (Eduardo Soto 
Kloss e Cármen Lúcia Antunes Rocha) e princípio da constitucionali-
dade	(Juarez	Freitas)	ou	supremacia	constitucional.	[...]
Assim como a luz é a fusão de todas as cores do arco-íris (arco-íris 
normativo é expressão tipológica de Luciano Ferraz, ilustre professor 
de direito administrativo da Universidade Federal de Minas Gerais), 
o princípio da constitucionalidade é a unificação dos princípios da 
Administração	Pública.	Os	direitos	de	liberdade	não	estão	na	medida	
das leis, mas estas é que devem estar conforme os direitos; em vez da 
legalidade	da	Constituição,	a	constitucionalidade	das	leis.	O	controle	da	
legalidade da Administração quer dizer hoje, ao mesmo tempo, controle 
de constitucionalidade; significa que também se controla a Administra-
ção	em	relação	ao	cumprimento	do	sistema	de	valores	da	Constituição.	
Verifica-se o que se convencionou chamar ‘ativismo constitucional da 
Administração Pública’, a ponto de afirmar-se que o direito adminis-
trativo	é	(ou	deve	ser)	o	direito	constitucional	concretizado.
A primeira conseqüência da afirmação de um princípio da constitucio-
nalidade é o abandono, de uma vez por todas, do critério meramente 
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literal de interpretação da lei, ante a constatação de que ‘obedecer a 
lei	não	é	homenagear-lhe	a	forma,	mas	reverenciar-lhe	o	conteúdo’.	
Para além da interpretação literal ‘é preciso saber se o produto da in-
cidência da norma sobre o fato realiza finalisticamente o mandamento 
constitucional’.	Conquanto	importante	no	primeiro	momento	para	a	
compreensão da norma, a letra, na maioria das vezes, não é (ou não 
deveria	ser)	o	fator	decisivo	de	realização	do	Direito.

Com isso, a previsão de que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar 
de	fazer	alguma	coisa	senão	em	virtude	lei”	(art.	5º,	II,	da	CF)	ganha	novos	
contornos, já que, de uma maneira ou de outra, tal previsão é em si genérica, 
na medida em que aí não é dito em que nível de detalhamento a lei deve ser 
elaborada.	Esse	dispositivo	deve	ser	harmonizado	com	vários	outros	cons-
titucionais e é aí que surge o problema: a leitura da lei não mais resolve os 
problemas	jurídicos	nos	estados	constitucionais.

Por outro lado, as normas constitucionais, em sua maioria, são polis-
sêmicas	por	sua	própria	natureza	e,	assim,	admitem	várias	interpretações.	
Afora isso, com a utilização (por vezes até desenfreada) da “principiologia”, 
fica difícil afastar as conclusões que os estudiosos têm tido: atualmente a 
ideia	de	juridicidade	é	mais	adequada	ao	nosso	sistema	constitucional.	

Além disso, deve-se ponderar que as próprias leis se apresentam 
comumente	com	textos	polissêmicos.	Logo,	na	prática,	o	que	se	tem	visto	
é a necessidade de o Poder Executivo verdadeiramente interpretar, o que, 
inevitavelmente, gera conflitos: textos com várias interpretações: o Poder 
Executivo	decide	qual	delas	deve	prevalecer.

Para fechar o tópico, gostaríamos de registrar que aqui não estamos 
dizendo que constituição e princípio da legalidade são coisas incompatíveis, 
porque isso seria um verdadeiro absurdo, principalmente nos Estados De-
mocráticos	de	Direito.	O	que	se	faz	é	apenas	listar	um	dado,	de	certa	forma,	
empírico, de que a nossa Constituição, analítica e extensa, termina por re-
almente	abrir	espaço	para	o	que	se	tem	denominado	de	“deslegalização”.

3 Sociedade complexa: dificuldades do Parlamento

Uma das causas que tem sido apontada para o crescimento do fe-
nômeno da “deslegalização” é a complexidade e o dinamismo da sociedade 
atual, o que demanda, por parte do Parlamento, um conhecimento técnico 
detalhado	e	profundo	dos	temas	que	estão	sob	sua	análise.	
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Ocorre que o processo legislativo, via de regra, é relativamente lento 
por sua própria natureza: a democracia exige discussão e é exercida num 
verdadeiro	jogo	de	poder,	o	que	por	si	só	toma	tempo.	Diante	disso,	as	ca-
sas legislativas têm tido uma tarefa bastante complicada: como gerenciar 
tamanha demanda e legislar de maneira mais detalhada?

A afirmação acima, de fato, pode ser confirmada pela análise da ativi-
dade	legislativa	no	Brasil	nos	últimos	tempos.	Somente	no	ano	passado,	para	
se	ter	ideia,	foram	promulgadas	192	leis	ordinárias2.	Os	assuntos	foram	os	
mais variados possíveis: de normas orçamentárias a questões processuais, 
passando	por	leis	penais,	entre	inúmeros	outros	temas.

Em termos pragmáticos, pensamos que não há como negar que, por 
mais cuidadoso que seja, o Parlamento não conseguirá prever e dispor sobre 
situações infinitas que surgem quando da aplicação das inúmeras leis que 
edita.	E	mais,	realmente,	a	cada	dia	que	passa,	é	fato	notório	que	os	desejos	
e as necessidades do cidadão e da Administração Pública são mais especí-
ficos e complexos, o que praticamente inviabiliza o trato taxativo dos mais 
variados	temas	em	nível	legal.

Diante disso, duas situações se apresentam: a) ou há uma omissão 
legislativa permanente, o que já é uma realidade neste momento (vários 
dispositivos	constitucionais	não	foram	regulamentados	cerca	de	25	anos	
após o advento da CF); b) ou o parlamento trata de determinados assuntos 
em termos mais abertos (os que de fato admitem) e deixa o detalhamento 
final	deles	para	o	Poder	Executivo.

Constatamos que, em alguns assuntos, especialmente aqueles afetos 
a	agências	reguladoras,	ou	mesmo	temas	ligados	a	órgãos/entidades	sem	a	
natureza estrita de agência, mas com atribuições prioritariamente técnicas, 
a segunda opção tem sido relativamente constante e é o que basicamente 
se	discute	nos	tribunais.

É	aqui	que	o	tema	da	“delegação	com	parâmetros”	ganha	pertinência.	
Será que o legislador, ao tratar de um tema apenas em termos genéricos, 
deixando o detalhamento para o nível regulamentar, age com embasamento 
constitucional? Essa, a bem da verdade, é a pergunta central!

2	Foi	feita	uma	consulta,	no	dia	4	de	janeiro	de	2013,	ao	sítio	oficial	do	Palácio	do	Planalto	(www.
planalto.gov.br),	quando,	então,	verificou-se	que,	de	janeiro	a	dezembro	de	2012,	houve	publicação	
da	Lei	12.587	à	Lei	12.779.
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Sobre	o	tema,	José	dos	Santos	Carvalho	Filho	(2010,	p.	62-63)	nos	
dá um panorama:

Modernamente, contudo, em virtude da crescente complexidade das 
atividades técnicas da Administração, passou a aceitar-se nos sistemas 
normativos, originariamente na França, o fenômeno da deslegalização, 
pelo qual a competência para regular certas matérias se transfere da 
lei (ou ato análogo) para outras fontes normativas por autorização do 
próprio legislador: a normatização sai do domínio da lei (domaine de 
la loi) para o domínio de ato regulamentar (domaine de l’ordonnance).	
O fundamento não é difícil conhecer: incapaz de criar regulamentação 
sobre algumas matérias de alta complexidade técnica, o Legislativo 
delega ao órgão ou à pessoa administrativa a função específica de 
instituí-la, valendo-se dos especialistas e técnicos que melhor podem 
dispor	sobre	tais	assuntos.
Não obstante, é importante ressaltar que referida delegação não é 
completa	e	integral.	Ao	contrário,	sujeita-se	a	limites.	Ao	exercê-la,	o	
legislador reserva para si a competência para o regramento básico, cal-
cado nos critérios políticos e administrativos, transferindo tão-somente 
a competência para a regulamentação técnica mediante parâmetros 
previamente	enunciados	na	lei.	É	o	que	no	Direito	americano	se	de-
nomina delegação com parâmetros (delegation with standards). Daí 
poder afirmar-se que a delegação só pode conter a discricionariedade 
técnica.	(Destaques	do	original.)

Não há ainda uma resposta definitiva, especialmente por parte do 
Supremo	Tribunal	Federal,	em	relação	ao	assunto.	Não	obstante,	podemos	
afirmar, com certa tranquilidade, que há, sim, uma certa tendência de o STF 
admitir	tal	postura.

Conforme ficará claro mais adiante, quando apreciarmos alguns ca-
sos já julgados pelo Supremo Tribunal Federal, esta Corte tem realmente 
admitido a “delegação com parâmetros”, especialmente quando se tratar 
de temas mais técnicos, cuja disciplina demanda estudos especializados em 
constante	aperfeiçoamento.

De qualquer maneira, parece-nos que há espaço, sim, para defender 
a constitucionalidade da “delegação com parâmetros”, com base num juízo 
discricionário	do	Legislativo.

Se a demanda legislativa é enorme e complexa por si só, opta-se por 
discutir mais detalhadamente temas que não são passíveis de trato por parte 
de outros poderes, a exemplo de matéria penal incriminadora e normas tri-
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butárias	impositivas.	Com	isso,	ganha-se	tempo	na	análise	das	mais	variadas	
matérias.

Em acréscimo, cabe ponderar que, mesmo com a delegação, o Legis-
lativo ainda terá o controle final da atividade do Poder Executivo, conforme 
autoriza	o	art.	49,	V,	da	CF,	ao	prever	que	compete	privativamente	ao	Con-
gresso Nacional “sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem 
do	poder	regulamentar	ou	dos	limites	de	delegação	legislativa”.

De nossa parte, pensamos que a “deslegalização” é um imperativo 
dos	novos	tempos.	É	fato	notório	que	o	legislador	não	tem	condições	(seja	
porque é impossível prever tudo, seja porque não detém o conhecimento 
técnico de vários assuntos) de estabelecer em lei todas as questões técnicas 
necessárias	à	fiscalização	e	controle	de	áreas	sensíveis.

Além disso, não há como fugir da constatação de que a lei mais aberta 
possibilita maior flexibilidade na sua aplicação, o que significa menos de-
manda	legislativa.

Mesmo reconhecendo que há, na situação, uma maior insegurança, na 
medida em que o trato legal é mais inflexível, o que se quer reforçar é que os 
argumentos favoráveis são sólidos e que, na verdade, é o próprio Parlamento 
que deve decidir a forma como deve agir, uma vez que a “deslegalização” 
deve decorrer de opção do próprio legislador: se não há norma delegando 
ou	“mais	aberta”,	não	há	maior	espaço	para	o	Executivo	atuar.

Superadas essas observações, a questão é: quais são os limites do 
regulador técnico? E mais, como avaliar isso?

Nos tópicos a seguir, vamos examinar alguns julgados das nossas 
cortes superiores com o intuito de verificar qual tem sido a interpretação 
pretoriana	sobre	o	assunto.

4 Panorama no Superior Tribunal de Justiça

Em pesquisa no sítio oficial do STJ, link pesquisa de jurisprudência, 
nota-se que apenas um julgado “reconhece” expressamente o termo “des-
legalização”.	Trata-se	do	REsp	640.460/RJ,	relator	ministro	Teori	Albino	
Zavascki,	Primeira	Turma,	julgado	em	11/09/2007,	DJ	27/09/2007,	p.	224.	

Nesse caso, alegava-se que uma portaria da Agência Nacional do Pe-
tróleo	–	ANP	teria	extrapolado	os	limites	da	Lei	9.478/1997.	Prevaleceu	o	
entendimento	do	Exmo.	Sr.	ministro	relator,	no	sentido	de	que	a	exigência	
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feita em portaria estaria de acordo com a lei, uma vez que, entre a larga gama 
de atribuições, a referida Agência poderia normatizar sobre as condições de 
exercício	das	atividades	fiscalizadas.	No	caso,	exigia-se	a	comprovação	de	
regularidade junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedo-
res	–	Sicaf	para	instruir	pedido	de	registro	de	distribuidor	de	combustíveis

Na ocasião, Sua Excelência o ministro Teori Zavascki isto fez constar 
no seu voto:

Não	há	a	alegada	incompatibilidade	entre	o	art.	8º	da	Lei	9.478/97	
e	o	inciso	IV	do	art.	4º	da	Portaria	202/99	da	ANP.	Pelo	contrário,	
a exigência da certidão ali prevista nada mais representa do que a 
regular manifestação do poder regulatório e fiscalizatório atribuído 
à ANP pelo dispositivo legal, com a evidente finalidade de verificar a 
idoneidade financeira e fiscal das empresas que se habilitas a exercer 
atividade	tão	significativa	para	o	interesse	social.	É	característica	das	
agências reguladoras o poder de normatizar as condições de exercício 
das	atividades	fiscalizadas.

É interessante notar que a lei, naquela situação, não dizia qual docu-
mentação	seria	exigida.	Apenas	deu	uma	gama	de	atribuições	à	ANP,	o	que,	
via	de	consequência,	gerou	a	possibilidade	de	a	Agência	normatizar	o	assunto.

Sobre este caso, pensamos que, de fato, a lei não deve descer ao ní-
vel	de	detalhamento	requerido	pela	parte.	Essas	questões	procedimentais	
e	documentais	secundárias	devem	mesmo	ficar	a	cargo	do	órgão/entidade	
competente.

Também	no	julgamento	do	REsp	1.101.040/PR,	relatora	ministra	
Denise	Arruda,	Primeira	Turma	(julgado	em	16/06/2009,	DJe	05/08/2009),	
o	STJ	basicamente	seguiu	essa	mesma	linha	acima.	A	ementa,	por	ser	bem	
didática, dispensa maiores comentários:

PROCESSUAL	CIVIL.	ADMINISTRATIVO.	RECURSO	ESPECIAL.	TRANS-
PORTADOR-REVENDEDOR-RETALHISTA	(TRR).	PORTARIA	ANP	
201/99.	PROIBIÇÃO	DO	TRANSPORTE	E	REVENDA	DE	GLP,	GASO-
LINA	E	ÁLCOOL	COMBUSTÍVEL.	EXERCÍCIO	DO	PODER	NORMATIVO	
CONFERIDO	ÀS	AGÊNCIAS	REGULADORAS.	LEGALIDADE.
1.	Ação	objetivando	a	declaração	de	ilegalidade	da	Portaria	ANP	
201/99,	que	proíbe	o	Transportador-Revendedor-Retalhista	–	TRR	–	
de	transportar	e	revender	gás	liquefeito	de	petróleo	–	GLP	–,	gasolina	
e	álcool	combustível.
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2.	A	Lei	9.478/97	instituiu	a	Agência	Nacional	do	Petróleo	-	ANP	-,	
incumbindo-a de promover a regulação, a contratação e a fiscalização 
das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás 
natural	e	dos	biocombustíveis	(art.	8º).
3.	Também	constitui	atribuição	da	ANP,	nos	termos	do	art.	56,	ca-
put e parágrafo único, do mesmo diploma legal, baixar normas sobre 
a habilitação dos interessados em efetuar qualquer modalidade de 
transporte de petróleo, seus derivados e gás natural, estabelecendo 
as condições para a autorização e para a transferência de sua titulari-
dade, observado o atendimento aos requisitos de proteção ambiental 
e	segurança	de	tráfego.
4.	No	exercício	dessa	prerrogativa,	a	ANP	editou	a	Portaria	201/99	
(atualmente	revogada	pela	Resolução	ANP	8/2007),	proibindo	o	Trans-
portador-Revendedor-Retalhista	–	TRR	–	de	transportar	e	revender	
gás	liquefeito	de	petróleo	–	GLP	–,	gasolina	e	álcool	combustível.	O	ato	
acoimado de ilegal foi praticado nos limites da atribuição conferida 
à ANP, de baixar normas relativas ao armazenamento, transporte e 
revenda	de	combustíveis,	nos	moldes	da	Lei	9.478/97.
5.	“Ao	contrário	do	que	alguns	advogam,	trata-se	do	exercício	de	função	
administrativa, e não legislativa, ainda que seja genérica sua carga de 
aplicabilidade.	Não	há	total	inovação	na	ordem	jurídica	com	a	edição	
dos	atos	regulatórios	das	agências.	Na	verdade,	foram	as	próprias	leis	
disciplinadoras da regulação que, como visto, transferiram alguns ve-
tores,	de	ordem	técnica,	para	normatização	pelas	entidades	especiais.”	
(CARVALHO	FILHO,	José	dos	Santos.	“O	Poder	Normativo	das	Agências	
Reguladoras”	/	Alexandre	Santos	de	Aragão,	coordenador	-	Rio	de	
Janeiro:	Editora	Forense,	2006,	págs.	81-85).
6.	Recurso	especial	provido,	para	julgar	improcedente	o	pedido	formu-
lado	na	inicial,	com	a	consequente	inversão	dos	ônus	sucumbenciais.
(REsp	1.101.040/PR,	relatora	ministra	Denise	Arruda,	Primeira	Turma,	
julgado	em	16/06/2009,	DJe	05/08/2009.)

Nesses casos e em tantos outros referentes a atos da Agência Na-
cional de Petróleo, tem sido bem comum a utilização de lógica de poderes 
implícitos, uma vez que, de fato, as leis de várias agências, mesmo sendo 
extensas,	apenas	lhe	conferem	atribuições	mais	“abertas”.	Tudo	tem	mesmo	
ficado para o nível infralegal, e o Superior Tribunal, nessas situações, acaba 
por fazer apenas um juízo de verificação: se o ato estaria ligado a alguma 
atribuição	específica	ou	não.
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Outra situação que tem sido bem comum nas cortes regionais fede-
rais e que foi pacificada em recurso repetitivo é aquela que diz respeito às 
normas	expedidas	pelo	Conmetro	e	Inmetro.

De maneira geral, o STJ tem decidido que estas normas, até mesmo 
pelas	suas	naturezas	técnicas,	são	válidas.	Afora	isso,	nota-se	que,	mesmo	
em direito administrativo sancionador, em que parte da doutrina defende 
a aplicação analógica da “principiologia” de direito penal, o Superior Tribu-
nal de Justiça tem admitido a legitimidade dos regulamentares Conmetro e 
Inmetro.	Em	prol	de	tal	afirmação,	os	seguintes	julgados:

AGRAVO	REGIMENTAL	EM	RECURSO	ESPECIAL.	ADMINISTRATIVO.	
LEIS	5.933/73	E	9.933/99.	MULTA.	COMERCIALIZAÇÃO	DE	PRODU-
TOS	EM	QUANTIDADE	MENOR	QUE	À	INDICADA	NA	EMBALAGEM.	
PORTARIAS	DO	INMETRO.	LEGALIDADE.
RESP.	1.102.578/MG,	REL.	MIN.	ELIANA	CALMON,	DJE	29.10.2009,	
JULGADO	SOB	O	REGIME	DO	ART.	543-C,	DO	CPC	E	DA	RES.	8/STJ.	
INAPLICABILIDADE	DA	SÚMULA	126/STJ.	AGRAVO	REGIMENTAL	DE	
AYMORÉ	PRODUTOS	ALIMENTÍCIOS	S/A	DESPROVIDO.
1.			Firmou-se	a	orientação	nesta	Corte,	por	meio	de	recurso	represen-
tativo	de	controvérsia	(REsp.	1.201.578/MG,	Rel.	Min.	ELIANA	CAL-
MON, Dje	29.10.2009)	de	que	as	normas	expedidas	pelo	CONMETRO	
e INMETRO estão revestidas de legalidade e objetivam regulamen-
tar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados 
no mercado de consumo, seja porque estão esses órgãos dotados da 
competência	legal	atribuída	pelas	Leis	5.966/1973	e	9.933/1999,	seja	
porque seus atos tratam de interesse público e agregam proteção aos 
consumidores	finais.
2.			Na	hipótese,	não	há	que	se	falar	em	aplicação	da	Súmula	126/STJ,	
uma	vez	que	a	questão	foi	solucionada	sob	a	ótica	infraconstitucional.
3.	Agravo	Regimental	de	AYMORÉ	PRODUTOS	ALIMENTÍCIOS	S/A	
desprovido.
(AgRg	no	REsp	1156601/MG,	relator		ministro	Napoleão	Nunes	Maia	
Filho,	Primeira	Turma,	julgado	em	28/08/2012,	DJe	13/09/2012.)

PROCESSUAL	CIVIL.	RECURSO	ESPECIAL.	AÇÃO	OBJETIVANDO	A	ANU-
LAÇÃO	DE	AUTUAÇÃO	EFETUADA	PELO	INMETRO.	PEDIDO	JULGA-
DO	PROCEDENTE	PELAS	INSTÂNCIAS	ORDINÁRIAS.	COMERCIANTE.	
ENQUADRAMENTO	NO	ART.	5º	DA	LEI	9.933/99.	LEGALIDADE	DAS	
NORMAS	EXPEDIDAS	PELO	INMETRO/CONMETRO.	LEGITIMIDADE	
DA	AUTUAÇÃO.
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1.	A	Primeira	Seção/STJ,	no	julgamento	do	REsp	1.102.578/MG	(Rel.	
Min.	Eliana	Calmon,	DJe	de	29.10.2009),	confirmou	entendimento	no	
sentido de que “estão revestidas de legalidade as normas expedidas 
pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o ob-
jetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de 
produtos colocados no mercado de consumo, seja porque estão esses 
órgãos	dotados	da	competência	legal	atribuída	pelas	Leis	5.966/1973	
e	9.933/1999,	seja	porque	seus	atos	tratam	de	interesse	público	e	
agregam proteção aos consumidores finais”, pois “essa sistemática 
normativa tem como objetivo maior o respeito à dignidade humana e 
a harmonia dos interesses envolvidos nas relações de consumo, dando 
aplicabilidade a ratio do Código de Defesa do Consumidor e efetividade 
à	chamada	Teoria	da	Qualidade”.
2.	O	art.	5º	da	Lei	9.933/99	estabelece	que	são	obrigadas	a	observar	
e a cumprir os deveres instituídos pela lei mencionada e pelos atos 
normativos e regulamentos técnicos e administrativos expedidos pelo 
CONMETRO e pelo INMETRO “as pessoas naturais e as pessoas jurí-
dicas, nacionais e estrangeiras, que atuem no mercado para fabricar, 
importar, processar, montar, acondicionar ou comercializar bens, mer-
cadorias	e	produtos	e	prestar	serviços”.	Nesse	contexto,	mostra-se	
legítimo o ato do INMETRO, que autuou o comerciante (ou varejista) 
no caso dos autos, por expor produto (cordões conectores), destina-
do à venda, sem símbolo de identificação da certificação no âmbito 
do	Sistema	Brasileiro	de	Avaliação	de	Conformidade.	Nesse	sentido:	
REsp	1.118.302/SC,	2ª	Turma,	Rel.	Min.	Humberto	Martins,	DJe de 
14.10.2009.
3.	Recurso	especial	provido.
(REsp	1236315/RS,	relator	ministro	Mauro	Campbell	Marques,	Segun-
da	Turma,	julgado	em	26/04/2011,	DJe	05/05/2011.)

Nota-se, aliás, que nesses casos a “delegação com parâmetros” é bem 
evidente,	porque	o	art.	5º	da	Lei	9.933/1999,	citado	nos	acórdãos,	é	genérico,	
e a análise da legitimidade dos atos tem sido avaliada a partir das atribui-
ções	dispostas	no	art.	3º	do	mesmo	diploma.	Não	há	propriamente	um	rol	
do que é e do que não é lícito, a priori.	O	trato	dos	temas	está	mesmo	em	
nível	regulamentar.	Só	para	fins	de	registro,	eis	a	redação	do	referido	art.	5º:

Art.	5o As pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais 
ou estrangeiras, que atuem no mercado para prestar serviços ou para 
fabricar, importar, instalar, utilizar, reparar, processar, fiscalizar, mon-
tar, distribuir, armazenar, transportar, acondicionar ou comercializar 
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bens são obrigadas ao cumprimento dos deveres instituídos por esta 
Lei e pelos atos normativos expedidos pelo Conmetro e pelo Inmetro, 
inclusive	regulamentos	técnicos	e	administrativos.

Por outro lado, nota-se que o STJ já se afastou do entendimento acima 
quando	apreciou	o	caso	das	multas	ambientais.	

Existe, por exemplo, voto condutor no qual há clara consignação de 
que

[...]	A	jurisprudência	do	Superior	Tribunal	de	Justiça	firmou	já	com-
preensão no sentido de que, na vigência da Constituição Federal de 
1988,	apenas	a	lei	em	sentido	formal	e	material	pode	tipificar	infração	
e cominar penalidades, sendo vedado, pois, ao Instituto Brasileiro do 
Meio	Ambiente	e	dos	Recursos	Naturais	Renováveis	–	IBAMA	aplicar	
sanções apoiado em Portarias Administrativas, por violação do prin-
cípio	da	legalidade.

Esse acórdão recebeu a seguinte ementa:
AGRAVO	REGIMENTAL	EM	RECURSO	ESPECIAL.	ADMINISTRATIVO.	
IBAMA.	IMPOSIÇÃO	DE	MULTA	AMBIENTAL.	FUNDAMENTAÇÃO.	POR-
TARIA.	VIOLAÇÃO	DO	PRINCÍPIO	DA	LEGALIDADE.	IMPROVIMENTO.
1.	É	vedado	ao	Instituto	Brasileiro	do	Meio	Ambiente	e	dos	Recursos	
Naturais	Renováveis	–	IBAMA	impor	sanções	punitivas	sem	expressa	
autorização	legal.	Precedentes.
2.	Agravo	regimental	improvido.
(AgRg	no	REsp	1.144.604/MG,	relator	ministro	Hamilton	Carvalhido,	
Primeira	Turma,	julgado	em	20/05/2010,	DJe	10/06/2010.)

No mesmo sentido, tem-se ainda o seguinte julgado:
ADMINISTRATIVO.	IBAMA.	IMPOSIÇÃO	DE	MULTA	AMBIENTAL.	FUN-
DAMENTAÇÃO.	PORTARIA.	VIOLAÇÃO	DO	PRINCÍPIO	DA	LEGALIDADE.
1.	É	vedado	ao	IBAMA	instituir	sanções	sem	expressa	previsão	legal.	
Precedentes:	AgRg	no	REsp	1.144.604/MG,	Rel.	Min.	Hamilton	Car-
valhido,	Primeira	Turma,	julgado	em	20.5.2010,	DJe	10.6.2010;	REsp	
1.050.381/PA,	Rel.	Min.	Eliana	Calmon,	Segunda	Turma,	julgado	em	
16.12.2008,	DJe	26.2.2009.
2.	Questão	já	enfrentada	pelo	STF,	no	julgamento	da	ADI-MC	1823/
DF, ocasião em que restou determinada a impossibilidade de aplicação 
pelo IBAMA de sanção prevista unicamente em portarias, por violação 
do	Princípio	da	Legalidade.
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Agravo	regimental	improvido.
(AgRg	no	REsp	1.164.140/MG,	relator	ministro	Humberto	Martins,	
Segunda	Turma,	julgado	em	13/09/2011,	DJe	21/09/2011.)

Ou seja, em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça deu a entender 
que somente se admitiria a legitimidade das penas se houvesse prévia de-
finição	legal	das	infrações	e	de	suas	penalidades.	Esse	entendimento,	como	
se vê, é bem mais restritivo que o exposto naqueles outros casos da ANP e 
do	Conmetro.

Neste ponto, é bom fazer um aparte para expressar que, quanto às 
penalidades em si, a exemplo do que ocorre com as chamadas obrigações 
acessórias em direito tributário, elas devem mesmo figurar em nível legal 
—	e	isso	não	se	discute.

A questão é saber se também as próprias infrações administrativas 
(as	condutas	em	si)	devem	estar	dispostas	de	forma	bem	precisa	na	lei.

Ao	se	analisar	o	tema	a	fundo,	percebe-se	que	substancialmente	o	art.	
70	da	Lei	9.605/1998	tem	redação	próxima	ao	texto	do	já	mencionado	art.	
5º	da	9.933/1999,	o	que	conduz	à	conclusão	de	que	o	tema	ainda	precisa	ser	
mais	discutido,	a	fim	de	que	tenha	o	devido	amadurecimento.

Tanto isso é verdade que, mesmo em matéria ambiental, o próprio 
STJ já decidiu em sentido contrário, em precedente que se alinha com os 
casos	já	citados	da	ANP	e	do	Conmetro.

No	julgamento	do	REsp	1.075.017/MG,	relator	ministro	Herman	
Benjamin,	Segunda	Turma,	julgado	em	25/08/2009,	DJe	04/05/2011,	Sua	
Excelência o ministro relator isso fez constar no seu voto:

Em síntese, ao contrário do que pretende a recorrida, sanção admi-
nistrativa , como a própria expressão indica, deve ser imposta pela 
Administração, e não pelo Poder Judiciário, já que difere dos crimes 
e	contravenções.	A	Lei	9.605/1998,	embora	conhecida	popular	e	
imprecisamente por Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, a rigor 
trata, de maneira simultânea e em partes diferentes do seu texto, de 
infrações	penais	e	infrações	administrativas.	No	campo	das	infrações	
administrativas, exige-se do legislador ordinário apenas que estabe-
leça as condutas genéricas (ou tipos genéricos) consideradas ilegais, 
bem como o rol e limites das sanções previstas, deixando o detalha-
mento daquelas e destas para a regulamentação, por meio de Decre-
to.	De	forma	legalmente	adequada	e	não	conceitual,	o	art.	70	da	Lei	
9.605/1998	estabelece,	como	infração	administrativa	ambiental,	“toda	
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ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, 
proteção	e	recuperação	do	meio	ambiente”.	O	transporte	de	carvão	
vegetal, sem prévia licença da autoridade competente, caracteriza, a 
um	só	tempo,	crime	ambiental	(art.	46	da	Lei	9.605/1998)	e	infração	
administrativa,	nos	termos	do	art.	70	da	Lei	9.605/1998	c/c	o	art.	32,	
parágrafo	único,	do	Decreto	3.179/1999,	atualmente	revogado	pelo	
Decreto	6.514/2008,	que	contém	dispositivo	semelhante.

A ementa do acórdão foi lavrada nos seguintes termos:
AMBIENTAL.	INFRAÇÃO	ADMINISTRATIVA.	TRANSPORTE	DE	CARVÃO	
VEGETAL	SEM	LICENÇA.	MULTA.	PODER	DE	POLÍCIA	COM	RESPALDO	
LEGAL.	CAMPO	DE	APLICAÇÃO	DA	LEI	9.605/98.
1.	Cuidam	os	autos	de	Ação	Ordinária	movida	com	o	fito	de	afastar	
autuação	consubstanciada	em	transporte	irregular	de	415	m3 de car-
vão	vegetal	e,	conseqüentemente,	a	multa	aplicada.	O	juízo	de	1º	grau	
julgou improcedente o pedido, porém o Tribunal regional reformou a 
sentença	e	declarou	nulo	o	auto	de	infração.
2.	No	campo	das	infrações	administrativas,	exige-se	do	legislador	ordi-
nário apenas que estabeleça as condutas genéricas (ou tipo genérico) 
consideradas ilegais, bem como o rol e limites das sanções previstas, 
deixando o detalhamento daquelas e destas para a regulamentação 
por	meio	de	Decreto.
3.	Sanção	administrativa,	como	a	própria	expressão	já	o	indica,	deve	
ser imposta pela Administração, e não pelo Poder Judiciário, porquanto 
difere	dos	crimes	e	contravenções.
4.	A	multa	decorrente	do	auto	de	infração	lavrado	contra	transporte	
irregular de carvão vegetal é autônoma e distinta das sanções crimi-
nais cominadas à mesma conduta, estando respaldada no poder de 
polícia	ambiental.
5.	A	Lei	9.605/1998,	embora	conhecida	popular	e	imprecisamente	
por Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, a rigor trata, de maneira 
simultânea e em partes diferentes do seu texto, de infrações penais e 
infrações	administrativas.
6.	De	forma	legalmente	adequada	e	não	conceitual,	o	art.	70	da	Lei	
9.605/1998	prevê,	como	infração	administrativa	ambiental,	“toda	
ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, 
proteção	e	recuperação	do	meio	ambiente”.
7.	O	transporte	de	carvão	vegetal	sem	prévia	licença	da	autoridade	
competente	caracteriza,	a	um	só	tempo,	crime	ambiental	(art.	46	da	
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Lei	9.605/1998)	e	infração	administrativa,	nos	termos	do	art.	70	da	Lei	
9.605/1998	c/c	o	art.	32,	parágrafo	único,	do	Decreto	3.179/1999,	re-
vogado	pelo	Decreto	6.514/2008,	que	contém	dispositivo	semelhante.
8.	Recurso	Especial	provido.

Finalizando o tópico, pode-se dizer que o Superior Tribunal de Justiça, 
embora admitindo a “deslegalização” em alguns temas, ainda não pacificou o 
assunto.	Conforme	foi	demonstrado	acima,	ao	menos	em	matéria	ambiental,	
há	ainda	divergência.

5 Dois importantes julgados do Supremo Tribunal Federal

No Supremo Tribunal Federal, existem dois casos3 bem explícitos de 
análise	do	assunto	que	ora	se	discute.

O primeiro deles, mais antigo, se refere à questão do então chamado 
Seguro	Acidente	do	Trabalho	–	SAT.

A	Lei	8.212/1991,	no	seu	art.	22,	deixou	para	o	regulamento	a	com-
plementação de alguns elementos previstos em normas tributárias impo-
sitivas.	Segundo	a	legislação,	o	regulamento,	por	exemplo,	definiria	o	que	
se enquadrava nestas situações (todas com certo grau de indeterminação): 
“atividade	preponderante”	e	“grau	de	risco	leve,	médio	e	grave”.	

A discussão era: o legislador, em matéria tributária, poderia delegar 
a regulamentação desses temas, que dizem respeito diretamente a normas 
impositivas tributárias, ao Poder Executivo?

Eis	a	redação	dos	principais	dispositivos	apreciados	à	época	(art.	22,	
II,	da	Lei	8.212/1991)	pelo	STF:

Art.	22.	A	contribuição	a	cargo	da	empresa,	destinada	à	Seguridade	
Social,	além	do	disposto	no	art.	23,	é	de:
[...]
II	–	para	o	financiamento	da	complementação	das	prestações	por	aci-
dente do trabalho, dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total 

3 Ressalta-se que apenas dois casos foram separados, porque eles são os mais explícitos exemplos 
de	“delegação	com	parâmetros”	apreciados	pelo	STF	nos	últimos	anos.	Além	disso,	porque,	após	
uma análise de vários outros julgados, percebeu-se que a imensa maioria dos precedentes tratava 
de delegações tão “abertas” que ali não haveria como se falar propriamente em “delegação com 
parâmetros”.	Nesses	casos,	existia	uma	espécie	de	transferência	completa	de	atribuições,	o	que	se	
afasta	do	tema	específico	ora	versado.
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das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos se-
gurados	empregados	e	trabalhadores	avulsos:	a)	1%	(um	por	cento)	
para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de aciden-
te	do	trabalho	seja	considerado	leve;	b)	2%	(dois	por	cento)	para	as	
empresas cuja atividade preponderante esse risco seja considerado 
médio;	c)	3%	(três	por	cento)	paras	as	empresas	em	cuja	atividade	
preponderante	esse	risco	seja	considerado	grave.
[...]
§	3º	O	Ministério	do	Trabalho	e	da	Previdência	Social	poderá	alterar,	
com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em ins-
peção, o enquadramento das empresas para efeito da contribuição a 
que se refere o inciso II deste artigo, a fim de estimular investimentos 
em	prevenção	de	acidentes.

Aqui é de se salientar que, como o objetivo deste pequeno trabalho 
é mais descritivo, optou-se por apenas resumir o caso, sem preocupação 
com os detalhes do julgamento, a fim de evitar alongamento desnecessário, 
sabido que o leading case no	STF	(ementa	transcrita	abaixo:	RE	343.446/
SC)	é	muito	conhecido.

Voltando ao julgamento em si, fato é que o Supremo Tribunal Fe-
deral	considerou	as	normas	válidas.	Ponderou-se	que	todos	os	elementos	
da tributação estavam todos definidos em lei e que a delegação operada se 
justificava	pela	natureza	técnica	da	matéria.	E	mais,	o	Exmo.	Sr.	ministro	
relator Carlos Velloso foi expresso no seguinte sentido:

Em certos casos, entretanto, a aplicação da lei, no caso concreto, exige a 
aferição	de	dados	e	elementos.	Nesses	casos,	a	lei,	fixando	parâmetros	
e	padrões,	comete	ao	regulamento	essa	aferição.	Não	há	falar,	em	casos	
assim, em delegação pura, que é ofensiva ao princípio da legalidade 
genérica	(C.F.,	art.	5º,	II)	e	da	legalidade	tributária	(C.F.,	150,	I).

O acórdão ora discutido recebeu a seguinte ementa:
EMENTA:	–	CONSTITUCIONAL.	TRIBUTÁRIO.	CONTRIBUIÇÃO:	SEGU-
RO	DE	ACIDENTE	DO	TRABALHO	–	SAT.	Lei	7.787/89,	arts.	3º	e	4º;	
Lei	8.212/91,	art.	22,	II,	redação	da	Lei	9.732/98.	Decretos	612/92,	
2.173/97	e	3.048/99.	C.F.,	artigo	195,	§	4º;	art.	154,	II;	art.	5º,	II;	
art.	150,	I.	I.	–	Contribuição	para	o	custeio	do	Seguro	de	Acidente	
do	Trabalho	–	SAT:	Lei	7.787/89,	art.	3º,	II;	Lei	8.212/91,	art.	22,	II:	
alegação	no	sentido	de	que	são	ofensivos	ao	art.	195,	§	4º,	c/c	art.	
154,	I,	da	Constituição	Federal:	improcedência.	Desnecessidade	de	
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observância	da	técnica	da	competência	residual	da	União,	C.F.,	art.	
154,	I.	Desnecessidade	de	lei	complementar	para	a	instituição	da	
contribuição	para	o	SAT.	II.	–	O	art.	3º,	II,	da	Lei	7.787/89,	não	é	
ofensivo	ao	princípio	da	igualdade,	por	isso	que	o	art.	4º	da	men-
cionada	Lei	7.787/89	cuidou	de	tratar	desigualmente	aos	desiguais.	
III.	–	As	Leis	7.787/89,	art.	3º,	II,	e	8.212/91,	art.	22,	II,	definem,	
satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a 
obrigação	tributária	válida.	O	fato	de	a	lei	deixar	para	o	regulamento	
a complementação dos conceitos de “atividade preponderante” e 
“grau de risco leve, médio e grave”, não implica ofensa ao princípio 
da	legalidade	genérica,	C.F.,	art.	5º,	II,	e	da	legalidade	tributária,	
C.F.,	art.	150,	I.	IV.	–	Se	o	regulamento	vai	além	do	conteúdo	da	lei,	a	
questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria 
que	não	integra	o	contencioso	constitucional.	V.	–	Recurso	extra-
ordinário	não	conhecido.	(RE	343446,	relator(a):	ministro	Carlos	
Velloso,	Tribunal	Pleno,	julgado	em	20/03/2003,	DJ	04/04/2003	
PP.	00040	EMENT	VOL-02105-07	PP.	01388.)	

Após análise deste caso, conclui-se que aí se tem importante exemplo 
de “deslegalização”, porque o assunto referente a normas impositivas é bem 
sensível	no	que	diz	respeito	ao	princípio	da	legalidade.	Tanto	isso	é	verdade	
que comumente se diz que tal princípio na seara tributária chega a receber 
a	denominação	de	princípio	da	“tipicidade	fechada”.	Não	obstante,	o	STF,	
considerando a necessidade de se aferir dados técnicos mutantes, chegou à 
conclusão	de	que	violação	alguma	à	legalidade	existia.

Outro exemplo evidente de “deslegalização” é aquele previsto na 
Lei	12.382/2011.	Nessa	lei,	o	Poder	Legislativo	estabeleceu	uma	política	
de	valorização	do	salário-mínimo	entre	os	anos	de	2012	e	2015,	fixou	as	
respectivas diretrizes e delegou a implementação de algumas medidas ao 
Poder	Executivo.	

O assunto foi levado ao Supremo sob alegação de afronta ao princípio 
da legalidade, já que a fixação do valor do salário-mínimo demanda lei, nos 
termos	do	art.	7º,	IV,	da	Constituição.

A fim de melhor elucidar os dispositivos apreciados, optou-se por 
aqui transcrevê-los, já que não são extensos, a saber:

Art.	2o Ficam estabelecidas as diretrizes para a política de valorização 
do	salário	mínimo	a	vigorar	entre	2012	e	2015,	inclusive,	a	serem	
aplicadas	em	1o	de	janeiro	do	respectivo	ano.
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§	1o Os reajustes para a preservação do poder aquisitivo do salário 
mínimo corresponderão à variação do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor - INPC, calculado e divulgado pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada nos doze meses 
anteriores	ao	mês	do	reajuste.
§	2o Na hipótese de não divulgação do INPC referente a um ou mais 
meses compreendidos no período do cálculo até o último dia útil ime-
diatamente anterior à vigência do reajuste, o Poder Executivo estimará 
os	índices	dos	meses	não	disponíveis.
§	3o	Verificada	a	hipótese	de	que	trata	o	§	2o, os índices estimados 
permanecerão válidos para os fins desta Lei, sem qualquer revisão, 
sendo os eventuais resíduos compensados no reajuste subsequente, 
sem	retroatividade.
§	4o A título de aumento real, serão aplicados os seguintes percentuais: 
I	–	em	2012,	será	aplicado	o	percentual	equivalente	à	taxa	de	cresci-
mento real do Produto Interno Bruto - PIB, apurada pelo IBGE, para 
o	ano	de	2010;
II	–	em	2013,	será	aplicado	o	percentual	equivalente	à	taxa	de	cresci-
mento	real	do	PIB,	apurada	pelo	IBGE,	para	o	ano	de	2011;
III	–	em	2014,	será	aplicado	o	percentual	equivalente	à	taxa	de	cresci-
mento	real	do	PIB,	apurada	pelo	IBGE,	para	o	ano	de	2012;	e
IV	–	em	2015,	será	aplicado	o	percentual	equivalente	à	taxa	de	cresci-
mento	real	do	PIB,	apurada	pelo	IBGE,	para	o	ano	de	2013.
§	5o	Para	fins	do	disposto	no	§	4o, será utilizada a taxa de crescimento 
real do PIB para o ano de referência, divulgada pelo IBGE até o último 
dia útil do ano imediatamente anterior ao de aplicação do respectivo 
aumento	real.
Art.	3o	Os	reajustes	e	aumentos	fixados	na	forma	do	art.	2o serão es-
tabelecidos pelo Poder Executivo, por meio de decreto, nos termos 
desta	Lei.
Parágrafo	único.	O	decreto	do	Poder	Executivo	a	que	se	refere	o	caput 
divulgará a cada ano os valores mensal, diário e horário do salário 
mínimo decorrentes do disposto neste artigo, correspondendo o valor 
diário a um trinta avos e o valor horário a um duzentos e vinte avos 
do	valor	mensal.

No	julgamento	da	ADI	4.568/2011,	o	STF	entendeu	que	não	houve	
afronta ao princípio da legalidade, uma vez que, como houve a fixação de 
valor exato, sendo os valores dos anos seguintes apenas meras atualizações, 
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não	existia	violação	àquele	princípio.	Ou	seja,	como	todos	os	parâmetros	
estavam	estabelecidos	em	lei	formal,	pertinente	à	delegação	operada.

A	ação	direta	acima,	cuja	relatoria	coube	à	Exma.	Sra.	ministra	Carmen	
Lúcia, recebeu a seguinte ementa:

EMENTA:	CONSTITUCIONAL.	VALOR	DO	SALÁRIO	MÍNIMO.	ART.	3.	
DA	LEI	N.	12.382,	de	25.2.2011.	VALOR	NOMINAL	A	SER	ANUNCIADO	
E	DIVULGADO	POR	DECRETO	PRESIDENCIAL.	DECRETO	MERAMEN-
TE DECLARATÓRIO DE VALOR A SER REAJUSTADO E AUMENTADO 
SEGUNDO	ÍNDICES	LEGALMENTE	ESTABELECIDOS.	OBSERVÂNCIA	
DO	INC.	IV	DO	ART.	7.	DA	CONSTITUIÇÃO	DO	BRASIL.	AÇÃO	JULGADA	
IMPROCEDENTE.
1.	A	exigência	constitucional	de	lei	formal	para	fixação	do	valor	do	
salário	mínimo	está	atendida	pela	Lei	n.	12.382/2011.
2.	A	utilização	de	decreto	presidencial,	definida	pela	Lei	n.	12.382/2011	
como instrumento de anunciação e divulgação do valor nominal do 
salário	mínimo	de	2012	a	2015,	não	desobedece	o	comando	consti-
tucional	posto	no	inc.	IV	do	art.	7o.	da	Constituição	do	Brasil.	A	Lei	
n.	12.382/2011	definiu	o	valor	do	salário	mínimo	e	sua	política	de	
afirmação	de	novos	valores	nominais	para	o	período	indicado	(arts.	
1o.	e	2o.).	Cabe	ao	Presidente	da	República,	exclusivamente,	aplicar	
os índices definidos legalmente para reajuste e aumento e divulgá-los 
por meio de decreto, pelo que não há inovação da ordem jurídica nem 
nova	fixação	de	valor.
3.	Ação	julgada	improcedente.

Segundo a avaliação deste articulista, apenas dois julgados não podem 
significar uma afirmação segura no sentido de que o tema ora discutido está 
sedimentado	na	jurisprudência	do	STF.	É	que	outros	casos	específicos	pre-
cisam ser apreciados, a fim de que se possa verificar qual rumo a Suprema 
Corte	irá	tomar.

Entretanto, os dois casos listados indicam que, se a delegação for 
feita com parâmetros mais precisos (menor espaço de indefinição, como 
no caso do salário-mínimo) e disser respeito a temas técnicos e mutantes, 
haverá	uma	boa	tendência	de	acolhida	por	parte	do	STF.	Isso	porque,	nos	
dois	casos	acima,	a	fundamentação	dos	Exmos.	Srs.	ministros	foram	bem	
sólidas	no	sentido	de	admitir	a	“delegação	com	parâmetros”.
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6 Conclusão

Com os elementos acima, espera-se contribuir um pouco com a dis-
cussão sobre um tema que tem sido cada vez mais comum em processos 
judiciais,	especialmente	os	da	Justiça	Federal.

Embora já exista uma razoável doutrina sobre o assunto, especial-
mente	nos	livros	que	tratam	das	prerrogativas/características	das	agências	
reguladoras, fato é que ainda se espera uma definição mais clara das nossas 
cortes superiores sobre a sua validade em si, bem como sobre os limites das 
delegações	já	operadas.

Segundo se pensa, existe uma tendência em se admitir o fenômeno 
em	si,	porque	até	mesmo	a	doutrina	não	diverge	muito	no	tópico.	E	mais,	a	
realidade atual indica que realmente sopesando os prós e contras, a ”dele-
gação com parâmetros” se apresenta como uma boa medida, desde que seja 
exercida com prudência (temas que realmente permitam: dados técnicos; 
matérias	mais	específicas;	assuntos	mutantes	etc.)	e	o	Legislativo	não	se	
demita de discutir parâmetros mais precisos, a fim de evitar, na prática, 
“delegações	em	branco”.

Como já dito alhures, o Poder Legislativo não tem tido condições de 
tratar	dos	mais	variados	assuntos	de	forma	taxativa.	Além	de	as	mudan-
ças sociais serem constantes, o atual estágio de desenvolvimento da nossa 
sociedade tem tornado cada vez mais difícil o trato das matérias em nível 
legal, até mesmo pelo engessamento que gera: necessidade de constante 
rediscussão de temas mutantes e complexos, que torna o Congresso Nacional 
mais	abarrotado.

Diante disso, o problema jurídico será mais voltado à análise das 
delegações já operadas (níveis concretos), porque a fixação de parâmetros 
por parte do legislador se apresenta bem vaga em muitos casos, o que au-
menta	em	muito	a	discricionariedade	do	Poder	Executivo.	Ou	seja,	o	que	os	
tribunais devem dizer é se os parâmetros estabelecidos num dado momen-
to são suficientes (evitar a chamada “delegação em branco”, o que violaria 
frontalmente	vários	dispositivos	constitucionais).

Em relação à jurisprudência do STJ, percebe-se a necessidade de uma 
maior definição sobre a regularidade das infrações administrativas esta-
rem estabelecidas de forma mais detalhada apenas em nível regulamentar, 
especialmente	no	que	se	refere	às	infrações	ambientais.	Acredita-se	que	a	
segurança jurídica no tema só ocorrerá quando se definir se a lei pode, ou 
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não, apenas tratar das infrações em níveis mais genéricos, como já ocorre 
com	a	matéria	tributária	(obrigações	acessórias	em	nível	regulamentar).

No que conserne ao Supremo Tribunal Federal, os julgados mais es-
pecíficos ainda são poucos, porém os argumentos utilizados são sólidos, no 
sentido de admitir a “deslegalização”, desde que os parâmetros estejam bem 
definidos na lei e o assunto legislativo isso permita, como no caso de a lei 
demandar	constante	aferição	de	dados	e	elementos	mutantes.

Eram	essas	a	considerações	que	tínhamos	a	fazer.
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Comentários sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição 471, de 2005

Guilherme Bacelar Patrício de Assis1

A	Proposta	de	Emenda	à	Constituição	471,	de	2005,	que	“dá	nova	
redação	ao	§	3º	do	art.	236	da	Constituição	Federal”, de iniciativa parla-
mentar, foi	apresentada	à	Câmara	dos	Deputados	em	20	de	outubro	de	2005	
e encontra-se pendente de deliberação, em primeiro turno, naquela Casa 
Parlamentar.

Pois	bem.	A	referida	Proposta	de	Emenda	à	Constituição	tem	por	
exclusivo	escopo	modificar	a	redação	do	§	3º	do	art.	236	da	Constituição,	
atualmente vazado nos seguintes termos:

Art.	236.		Os	serviços	notariais	e	de	registro	são	exercidos	em	caráter	
privado,	por	delegação	do	Poder	Público.
§	1º	Lei	regulará	as	atividades,	disciplinará	a	responsabilidade	civil	e	
criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e 
definirá	a	fiscalização	de	seus	atos	pelo	Poder	Judiciário.
§	2º	Lei	federal	estabelecerá	normas	gerais	para	fixação	de	emolumen-
tos	relativos	aos	atos	praticados	pelos	serviços	notariais	e	de	registro.
§	3º	O	ingresso	na	atividade	notarial	e	de	registro	depende	de	concurso	
público de provas e títulos, não permitindo que qualquer serventia 
fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou remoção, por 
mais	de	seis	meses.

A	Proposição	visa	conferir	ao	§	3º	deste	dispositivo	constitucional	a	
seguinte redação:

§	3º	O	ingresso	na	atividade	notarial	e	de	registro	depende	de	concurso	
público de provas e títulos, não permitindo que qualquer serventia 
fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou remoção, por 
mais de seis meses, ressalvada a situação dos atuais responsáveis e 
substitutos, investidos na forma da Lei, aos quais será outorgada a 
delegação	de	que	trata	o	caput	deste	artigo.

1	Juiz	federal	substituto.
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Inicialmente, é mister salientar que o procedimento legislativo ati-
nente	às	Propostas	de	Emenda	à	Constituição	está	previsto	no	art.	60	da	
Constituição, o qual arrola tanto as limitações formais quanto as materiais 
ao	poder	de	emenda	confiado	ao	legislador	constituinte	derivado.

No que concerne à constitucionalidade material do texto normativo 
em exame, cumpre destacar que o parâmetro para a aferição da conformi-
dade de uma Proposta de Emenda à Constituição restringe-se tão somente 
às	cláusulas	pétreas,	estatuídas	no	§	4º	do	art.	60	da	Carta	Política	de	19882.

De sorte que, por inexistir, prima facie, ofensa a qualquer das cláu-
sulas	pétreas	previstas	no	§	4º	do	art.	60	do	texto	constitucional,	não	se	
vislumbra,	no	bojo	da	aludida	Proposição,	afronta	à	Constituição	de	1988.

Não obstante, a despeito da aparente constitucionalidade da Propo-
sição, tanto sob o prisma formal quanto material, hão de ser tecidas algumas 
considerações acerca dos ilegítimos e imorais escopos subjacentes à Proposta 
de	Emenda	à	Constituição	471,	de	2005.

Ao	pretender	acrescentar	à	parte	final	do	§	3º	do	art.	236	da	Consti-
tuição ressalva referente aos atuais responsáveis por cartórios de notas e de 
registro e substitutos, a fim de efetivá-los na qualidade de delegatários dos 
serviços notariais e de registro — porque atualmente exercem suas funções 
em caráter “temporário” e sem título jurídico legítimo —, a Proposta de 
Emenda à Constituição intenta, na verdade, convalidar um sem-número de 
situações irregulares perpetradas ou, quando ao menos, toleradas pelo Poder 
Público	em	todo	o	país,	sempre	e	invariavelmente	ao	arrepio	da	Constituição.

Essas situações ilegítimas consistem no fato de que os responsáveis 
por ditas serventias e substitutos passaram a ocupar “temporariamente” e 
sem título legítimo aqueles cartórios de notas e registros e, consequente-
mente, a prestar os respectivos serviços cartorários, a despeito de não te-
rem sido investidos nas serventias mediante aprovação prévia em concurso 
público especialmente destinado ao provimento das serventias vagas por 
mais	de	seis	meses,	em	patente	afronta	ao	art.	216,	§	3º,	da	Constituição,	em	
sua	atual	dicção.

2	“Art.	60	(...)	
§	4º	Não	será	objeto	de	deliberação	a	proposta	de	emenda	tendente	a	abolir:
I	–	a	forma	federativa	de	Estado;
II	–	o	voto	direto,	secreto,	universal	e	periódico;
III	–	a	separação	dos	Poderes;
IV	–	os	direitos	e	garantias	fundamentais.”
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Ora, a exigência da realização de concurso público para o provimento 
das serventias vagas é uma das formas de dar efetividade a importantíssimos 
princípios basilares que regem a Administração Pública, dentre os quais se 
destacam os princípios da moralidade e da impessoalidade, expressamente 
previstos	no	art.	37,	caput, da Constituição, além de se traduzir em uma das 
maneiras	de	concretizar	o	princípio	da	isonomia	entre	os	particulares	(art.	
5º,	caput,	da	CR/1988),	potenciais	interessados	na	ocupação	destes	postos,	
muitos	dos	quais,	como	é	notoriamente	sabido,	são	extremamente	rentáveis.

Sublinhe-se que a obrigatoriedade de prévia aprovação em concur-
so público não se limita às serventias de notas e de registros, por força do 
art.	236,	§	3º,	da	Constituição;	ao	contrário,	é	exigência	inafastável	para	o	
preenchimento de todos os cargos públicos existentes na Administração 
Pública, de todos os entes e Poderes da Federação — com exceção, tão so-
mente, das nomeações para cargos em comissão declarados em lei de livre 
nomeação	e	exoneração	—	consoante	se	infere	da	regra	insculpida	no	art.	
37,	II,	da	Constituição.

Lado outro, é mister salientar que a Proposição ora examinada busca, 
mediante a alteração da Constituição, contornar os óbices impostos à efeti-
vação de substitutos e responsáveis por cartórios de notas e de registros não 
investidos nas funções em virtude de aprovação em concurso público espe-
cialmente destinado ao preenchimento destas serventias pela sedimentada 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que declarou, por inúmeras 
vezes, a inconstitucionalidade de leis e até de dispositivos de constituições 
estaduais que pretendiam validar situações fáticas do gênero, por vislumbrar 
afronta	ao	art.	236,	§	3º,	da	Carta	Política	vigente,	bem	como	aos	princípios	
constitucionais	da	moralidade	e	da	impessoalidade.

Ilustre-se o que se vem de afirmar, com as ementas dos seguintes 
acórdãos, proferidos pelo Plenário daquele Pretório Excelso:

ADI	3.978	/	SC
Relator:	Min.	EROS	GRAU
Julgamento:	21/10/2009		Órgão	Julgador:	Tribunal	Pleno
Publicação
DJe-232		DIVULG	10-12-2009		PUBLIC	11-12-2009
AÇÃO	DIRETA	DE	INCONSTITUCIONALIDADE.	IMPUGNAÇÃO	DO	DIS-
POSTO	NOS	ARTIGOS	19,	20	E	21	DA	LEI	N.	14.083	DO	ESTADO	DE	
SANTA	CATARINA.	REGRAS	GERAIS	CONCERNENTES	AOS	CONCURSOS	
PÚBLICOS	PARA	INGRESSO	E	REMOÇÃO	NA	ATIVIDADE	NOTARIAL	E	
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DE	REGISTRO.	VIOLAÇÃO	DO	DISPOSTO	NO	ARTIGO	37,	INCISO	II,	E	NO	
ARTIGO	236,	§	3º,	DA	CONSTITUIÇÃO	DO	BRASIL.	1.	Os	preceitos	da	Lei	
n.	14.083	de	Santa	Catarina	violam	o	disposto	no	artigo	236	da	Consti-
tuição	de	1988,	que	estabelece	que	o	ingresso	nas	atividades	notarial	
e de registro será efetuado por meio de concurso público de provas 
e	títulos.	2.	O	artigo	21	da	Lei	n.	14.083	permitiria	que	os	substitutos	
das	serventias	extrajudiciais	nomeados	até	21	de	novembro	de	1994	
fossem	elevados	à	condição	de	titular,	sem	aprovação	em	concurso.	3.	
Esta Corte tem entendido que atos normativos concernentes ao pro-
vimento de cargos mediante a elevação de substitutos à titularidade 
dos cartórios, sem a devida aprovação em concurso público afrontam 
a	Constituição	do	Brasil.	Precedentes.	Artigo	37,	inciso	II,	e	artigo	236,	
§	3º,	da	Constituição	do	Brasil.	4.	Os	artigos	20	e	21	da	Lei	n.	14.083	
violam	o	texto	da	Constituição	de	1.988.	Ato	normativo	estadual	não	
pode subverter o procedimento de acesso aos cargos notariais, que, 
nos termos do disposto na Constituição do Brasil, dar-se-á por meio de 
concurso	público.	5.	A	inconstitucionalidade	dos	artigos	20	e	21	impõe	
a	procedência	do	pedido	no	tocante	ao	artigo	19.	6.	O	provimento	de	
cargos públicos mediante concursos visa a materializar princípios 
constitucionais aos quais está sujeita a Administração, qual o da legali-
dade,	da	moralidade,	da	impessoalidade.	7.	Pedido	julgado	procedente	
para	declarar	inconstitucionais	os	artigos	19,	20	e	21	da	Lei	n.	14.083	
do	Estado	de	Santa	Catarina.

ADI	417/ES
Relator(a):	ministro	MAURÍCIO	CORRÊA
Julgamento:	05/03/1998		Órgão	Julgador:	Tribunal	Pleno
Publicação
DJ	08-05-1998	PP-00001
AÇÃO	DIRETA	DE	INCONSTITUCIONALIDADE.	ARTS.	33	E	34	DO	ADCT	
DA	CONSTITUIÇÃO	DO	ESTADO	DO	ESPÍRITO	SANTO.	SERVIÇOS	NO-
TARIAIS	E	DE	REGISTRO.	DIREITO	À	ESTATIZAÇÃO.	TITULARIDADE	
ASSEGURADA AOS ATUAIS SUBSTITUTOS, DESDE QUE CONTEM CINCO 
ANOS	DE	EXERCÍCIO	NESSA	CONDIÇÃO	E	NA	MESMA	SERVENTIA,	
NA	DATA	DA	PROMULGAÇÃO	DA	CONSTITUIÇÃO	FEDERAL.	VUL-
NERAÇÃO	DO	DISPOSTO	NO	ART.	236,	“CAPUT”,	§	3º	DA	CF,	E	NO	
ART.	32	DO	ADCT-CF/88.	1.	Ofende	o	preceito	do	§	3º	do	art.	236	da	
Constituição	Federal	o	disposto	no	art.	33	da	Constituição	do	Estado	
do Espírito Santo, que assegura aos substitutos o direito de ascender 
à titularidade dos serviços notariais e de registro, independentemente 
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de concurso público de provas e títulos, desde que contem cinco anos 
de exercício nessa condição e na mesma serventia, na data da promul-
gação	da	Carta	Federal.	2.	Art.	34	da	Constituição	do	Estado	do	Espírito	
Santo.	Estatização	dos	Cartórios	de	Notas	e	Registro	Civil.	Faculdade	
conferida	aos	atuais	titulares.	Contrariedade	ao	art.	236,	“caput”	da	
Carta Federal que prescreve serem os serviços notariais e de registro 
exercidos	em	caráter	privado.	Ação	Direta	de	Inconstitucionalidade	
julgada	procedente.

ADI	3.519	MC	/	RN	
Relator(a): Ministro JOAQUIM BARBOSA
Julgamento:	16/06/2005	Órgão	Julgador:	Tribunal	Pleno
Publicação DJ	30-09-2005	PP-00003
AÇÃO	DIRETA	DE	INCONSTITUCIONALIDADE.	MEDIDA	LIMINAR.	NO-
TÁRIOS	E	REGISTRADORES.	TITULAR.	NECESSIDADE	DE	CONCURSO	
PÚBLICO.	ART.	236,	§	3º,	DA	CONSTITUIÇÃO.	IMPOSSIBILIDADE	DE	
EFETIVAÇÃO	IMEDIATA	DE	SERVENTUÁRIO	SUBSTITUTO	NA	VA-
CÂNCIA	DO	CARGO.	LIMINAR	DEFERIDA	COM	EFEITOS	EX	TUNC.	
Lei complementar estadual que converte em titulares de cartórios de 
registros e notas bacharéis em Direito que não realizaram concurso 
público	específico	para	o	cargo.	Afronta	ao	§	3º	do	art.	236	e	ao	inciso	
II	do	art.	37	da	Constituição	federal.	Precedentes.	Liminar	deferida	
com	efeitos	ex	tunc.	Decisão	unânime.	

ADI	363/DF	
Relator(a):	Ministro	SYDNEY	SANCHES
Julgamento:	15/02/1996		Órgão	Julgador:	TRIBUNAL	PLENO
Publicação 
DJ 03-05-1996	PP-13897
Direito	Constitucional.	Serventias	judiciais	e	extrajudiciais.	Concurso	
público:	artigos	37,	II,	e	236,	par.	3º,	da	Constituição	Federal.	Ação	
Direta	de	Inconstitucionalidade	do	art.	14	do	A.D.C.T.	da	Constituição	
do	Estado	de	Santa	Catarina,	de	5.10.1989,	que	diz:	“Fica	assegura-
da aos substitutos das serventias, na vacância, a efetivação no cargo 
de titular, desde que, investidos na forma da lei, estejam em efetivo 
exercício, pelo prazo de três anos, na mesma serventia, na data da 
promulgação	da	Constituição.	1.	É	inconstitucional	esse	dispositivo	por	
violar o princípio que exige concurso público de provas ou de provas e 
títulos, para a investidura em cargo público, como é o caso do Titular 
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de	serventias	judiciais	(art.	37,	II,	da	C.F.),	e	também	para	o	ingresso	
na	atividade	notarial	e	de	registro	(art.	236,	par.	3º).	2.	Precedentes	
do	S.T.F.	3.	Ação	Direta	de	Inconstitucionalidade	julgada	procedente.

ADI	2.379	MC/MG
Relator(a): Ministra ELLEN GRACIE
Julgamento:	06/06/2002		Órgão	Julgador:	Tribunal	Pleno
Publicação
DJ	13-12-2002	PP-00059
Ação	direta	de	inconstitucionalidade.	Lei	nº	13.724/00,	do	Estado	de	
Minas Gerais, que estabelece requisitos para que notários e registrado-
res possam obter delegações efetivas no cargo sem concurso público 
–	Ofensa	ao	disposto	no	art.	236,	§	3º	da	CF.	Precedentes:	ADIns	363-1/
DF,	690-8/GO,	552-9/RJ	e	417-4/ES.	Liminar	deferida	com	efeitos	“ex	
tunc”	para	suspender	os	efeitos	da	referida	norma	legal.

Outrossim, releva destacar que o Conselho Nacional de Justiça — 
órgão integrante do Poder Judiciário, criado pela Emenda Constitucional 
45,	de	8	de	dezembro	de	2004,	para	o	fim	de	exercer,	entre	outras	atribui-
ções, o controle da atuação administrativa dos demais órgãos deste Poder, 
inclusive das serventias extrajudiciais a ele vinculados, incumbindo-se-lhe 
zelar pela observância dos princípios da administração pública previstos 
no	art.	37,	caput, da Constituição, entre os quais, os princípios da morali-
dade e impessoalidade —, visando fazer cessar, definitivamente, as várias 
situações inconstitucionais que vinham se arrastando há anos, por todo o 
País, por omissão ou conivência dos tribunais de justiça dos estados e do 
Distrito	Federal,	editou	a	Resolução	80,	de	9	de	junho	de	2009,	por	meio	da	
qual declarou a vacância dos serviços notariais e de registros cujos atuais 
responsáveis não tenham sido investidos por intermédio de concurso públi-
co,	na	forma	exigida	pelo	art.	236,	§	3º,	da	Constituição,	na	sua	atual	dicção;	
estabeleceu regras transitórias para o cumprimento das determinações nela 
encetadas; e, ainda, ordenou aos tribunais de justiça que promovessem a 
realização de concurso público para o preenchimento das serventias que 
foram	declaradas	vagas.

Convém transcrever, por ser bastante elucidativa, a ementa da Re-
solução	80,	de	2009,	do	Conselho	Nacional	de	Justiça,	bem	como	excertos	
de	seu	preâmbulo	e	de	seus	arts.	1º	e	4º,	verbis:
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RESOLUÇÃO	80,	de	09	de	junho	de	2009.

Declara a vacância dos serviços notariais e de registro 
ocupados em desacordo com as normas constitucionais 
pertinentes à matéria, estabelecendo regras para a pre-
servação da ampla defesa dos interessados, para o período 
de transição e para a organização das vagas do serviço de 
notas	e	registro	que	serão	submetidas	a	concurso	público.

O	PRESIDENTE	DO	CONSELHO	NACIONAL	DE	JUSTIÇA,	no	uso	de	suas	
atribuições constitucionais e regimentais, tendo em vista o decidido 
em	Sessão	Plenária	de	09	de	junho	de	2009;
CONSIDERANDO	que	o	artigo	236,	caput, da Constituição Federal esta-
belece que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter 
privado, por delegação do Poder Público;
CONSIDERANDO	que	nos	termos	do	§	3º,	do	artigo	236	da	Constitui-
ção Federal, o ingresso na atividade notarial e de registro depende de 
concurso de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia 
fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, 
por mais de seis meses;
CONSIDERANDO ainda que para fins de delegação de serviço nota-
rial e de registro inexiste a figura da remoção por permuta, nem a 
possibilidade de se tornar “estável” o delegado, bem como que não 
há Lei Complementar Federal delegando a Estados ou ao Distrito Fe-
deral poderes para legislar sobre ingresso por provimento (ingresso 
inicial)	ou	remoção	no	serviço	de	notas	ou	de	registro	(artigo	22,	XV,	
e parágrafo único da Constituição Federal);
CONSIDERANDO os sucessivos precedentes monocráticos e colegia-
dos	do	C.	Supremo	Tribunal	Federal,	no	sentido	de	que	a	atual	ordem	
constitucional estabelece que a investidura na titularidade de unidade 
do serviço, cuja vacância tenha ocorrido após a promulgação da Cons-
tituição	Federal	de	1988,	depende	da	realização	de	concurso	público	
para fins específicos de delegação, inexistindo direito adquirido ao que 
dispunha	o	artigo	208	da	Constituição	Federal	de	1967,	na	redação	
da	EC	22/1982,	quando	a	vaga	ocorreu	já	na	vigência	da	Constituição	
Federal	de	1988	(RE	182641,	378347	e	566314,	MS	27118	e	27104,	
Agravos	de	Instrumento	516427	e	743906,	ADI	417-4,	363-1	e	ADI/
MC	4140-1,	dentre	outros);
CONSIDERANDO	que	os	temas	relativos	ao	artigo	236	da	Constituição	
Federal são objeto de inúmeros procedimentos administrativos junto 
a este Conselho Nacional de Justiça e de inúmeras medidas judiciais 
junto	ao	C.	Supremo	Tribunal	Federal	e	ao	C.	Superior	Tribunal	de	
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Justiça	(cf.	dentre	outros,	os	Procedimentos	de	Controle	Administra-
tivo/CNJ	n.	118,	197,	264,	303,	395,	456,	464,	516,	630,	885-5	10734,	
11684,	1245,	4280,	13474,	13620,	15.417,	17820,	17931,	8851,	8600,	
3614,	14437,	12131,	13474,	10229,	3262,	13632,	8855,	3063,	28350	
e	16104,	os	Pedidos	de	Providências/CNJ	847,	861	e	13644,	1363-
2,	os	Mandados	de	Segurança	(STF)	n.	27895,	27820,	27814,	27673,	
27712,	27711,	27571,	27291,	27118,	27334,	27278,	27104,	27000,	
26888,	26889,	26860,	27795,	27861,	27845,	26889,	27098,	27713,	
27489,	27257,	27350,	27279,	26877,	26209,	27831,	27876,	27098,	
27153,	26989,	26677,	26335,	25962,	27955,	27752,	26310	e	27.981;	
as	Reclamações	(STF)	n.	4799,	4334,	3858,	3876,	3876,	7554,	4799,	
7555,	5209,	4344,	4692,	4087,	4087,	3875,	3123,	3954;	os	Agravos	
de	Instrumento	(STF)	n.	373519,	743906,	516427,	367969,	394989,	
499704,	373823,	453465,	473027,	391272,	375820,	384243,	391002,	
325285,	456680,	499706,	500446,	625442,	681024,	481173,	395514,	
326100,	681267,	473905;	os	Recursos	Extraordinários	n.	566314,	
431380,	416420,	429034,	393908,	394345,	432541,	428242,	252313,	
378347,	409843,	284321,	591437,	426909,	384977,	434640,	255124,	
182641;	as	Ações	Cautelares	(STF)	n.1783,	1782,	1784,	1781,	1755,	
1480,	688,	811,	809;	as	Ações	Diretas	de	Inconstitucionalidade	(STF)	
n.	363,	417,	1498,	1573,	1855,	2018,	2069-9,	2151,	2415-MC,	2602,	
2961,	3016,	3319,	3443,	3517,	3519,	3522,	3580,	3748,	3812,	e	4140;	
o	Agravo	Regimental	(STF)	n.	1914;	a	Petição	(STF)	n.	4492;	as	Argüi-
ções	de	Descumprimento	de	Preceito	Fundamental	n.	41	e	87;	a	Ação	
Declaratória	de	Constitucionalidade	n.	14;	o	RMS/STJ	28863,	o	Ag.	Reg.	
no	RMS/STJ	11121,	25487,	17855,	24335,	o	AgReg	na	Pet-STJ	4810,	
REsp	789940	e	REsp	924774);
R E S O L V E:
I	–	Da	vacância	das	unidades	dos	serviços	notariais	e	Registrais
Art.	1º	É	declarada	a	vacância	dos	serviços	notariais	e	de	registro	cujos	
atuais responsáveis não tenham sido investidos por meio de concurso 
público de provas e títulos específico para a outorga de delegações de 
notas	e	de	registro,	na	forma	da	Constituição	Federal	de	1988;
§	1º	Cumprirá	aos	respectivos	tribunais	dos	Estados,	do	Distrito	Fe-
deral e Territórios elaborar lista das delegações vagas, inclusive aque-
las decorrentes de desacumulações, encaminhando-a à Corregedoria 
Nacional de Justiça, acompanhada dos respectivos títulos de investi-
dura dos atuais responsáveis por essas unidades tidas como vagas, 
com a respectiva data de criação da unidade, no prazo de quarenta e 
cinco	dias.
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§	2º	No	mesmo	prazo	os	tribunais	elaborarão	uma	lista	das	delega-
ções que estejam providas segundo o regime constitucional vigente, 
encaminhando-a, acompanhada dos títulos de investidura daqueles 
que estão atualmente respondendo por essas unidades como delegados 
titulares	e	as	respectivas	datas	de	suas	criações.
[...]
Artigo	4º	Estão	incluídas	nas	disposições	de	vacância	do	caput do ar-
tigo	1º	desta	resolução	todas	as	demais	unidades	cujos	responsáveis	
estejam respondendo pelo serviço a qualquer outro título, que não o 
concurso público específico de provas e títulos para a delegação dos 
serviços notariais e de registro, a exemplo daqueles que irregularmente 
foram	declarados	estáveis	depois	da	Constituição	Federal	de	1988	e	
dos que chegaram à qualidade de responsável pela unidade por permu-
ta ou por qualquer outra forma não prevista na Constituição Federal 
de	5	de	outubro	de	1988.	

Conclui-se,	portanto,	que	a	Proposta	de	Emenda	Constitucional	471,	
a par de visar contornar a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Fe-
deral, que rechaça peremptoriamente a efetivação, por meio de leis ordiná-
rias, complementares ou de regras previstas nas constituições estaduais, 
dos substitutos e responsáveis pelas serventias de notas e de registros não 
aprovados em concurso público, intenta, igualmente, burlar as moralizadoras 
decisões proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça aos tribunais de justiça 
dos estados e do Distrito Federal, que culminaram na edição da Resolução 
80,	de	2009,	o	que	soa	assaz	absurdo,	sobretudo	por	desrespeitar	as	decisões	
jurisdicionais e administrativas emanadas, respectivamente, do Supremo 
Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, órgão de cúpula do Poder 
Judiciário, visando-se, com isso, convalidar a ilegítima, injustificável e imoral 
situação	daquelas	pessoas	que	foram	agraciadas	—	ao	arrepio	do	art.	236,	§	
3º,	da	Constituição	e	dos	princípios	da	moralidade,	da	impessoalidade	e	da	
isonomia,	previstos,	respectivamente,	no	art.	37,	caput,	e	art.	5º,	caput, do 
texto constitucional — com a ocupação e exploração econômica dos serviços 
a cargo destas serventias, por delegação do Poder Público, em detrimento 
de todos aqueles eventualmente interessados em ocupá-las e explorá-las, 
de forma lícita, em razão do mérito logrado mediante prévia aprovação em 
concurso	público.





Direito fundamental: a razoável duração do processo penal

Jeferson Schneider1

1 Constituição normativa

A questão acerca da força normativa da Constituição não é nova, 
porém, em se tratando de um artigo sobre tema constitucional, é sempre 
útil a análise da natureza jurídica normativa da Constituição, pois nunca 
podemos esquecer de que vivemos, lamentavelmente, em um país no qual 
se	reconhece,	sem	nenhum	rubor,	que	“algumas	leis	pegam,	outras	não”.

Coincidentemente, enquanto alinhavava as primeiras (pa)lavras 
dessa breve reflexão, ouvi no noticiário as últimas informações sobre o 
gravíssimo	incêndio	ocorrido	na	boate	Kiss,	na	cidade	de	Santa	Maria/RS,	
na	qual	morreram	mais	de	235	pessoas,	na	sua	grande	maioria,	asfixiadas	
pela	densa	fumaça	das	chamas.	O	comentarista	informou	que,	na	semana	
seguinte ao incêndio, desencadeou-se no Brasil uma onda de fiscalização, na 
qual	430	boates	foram	interditadas	por	falta	de	cumprimento	de	algum	ato	
normativo.	Ao	final,	afirmou,	acertadamente,	que	a	questão	da	ausência	de	
segurança nas casas noturnas não era decorrente da falta de lei, mas da falta 
de	cumprimento	das	leis	existentes.	E,	ainda,	arrematou,	em	tom	jocoso,	que	
no Brasil deveria aprovar-se uma lei que dissesse, simplesmente, que “a lei 
deve	ser	cumprida”.	Pois	bem,	esse	é	o	caldo	cultural	brasileiro	no	qual	está	
inserida	a	reflexão	sobre	a	força	normativa	da	lei	fundamental.

As normas integrantes do sistema jurídico encontram-se ordenadas 
de forma hierarquizada, por meio da qual a norma de escalão inferior encon-
tra	fundamento	de	validade	na	norma	imediatamente	superior	(Hans	Kelsen).		
Muito embora o nosso comentarista seja ignorante sobre o direito, a lei que 
afirma	que	“a	lei	deve	ser	cumprida”	já	existe:	a	Constituição.	A	Constituição,	
ou a Lei fundamental ou, ainda, a Lei das leis, é o fundamento de validade 
de	todo	o	sistema	jurídico.	Porém,	dessa	assertiva,	exsurge	uma	pergunta	
inescapável: se a Constituição encontra-se no ápice da pirâmide normativa, 

1	Juiz	federal.
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qual é o seu fundamento de validade ou qual é o fundamento de sua força 
normativa? Ou, ainda, qual é a lei que determina que “a Constituição deve 
ser cumprida”?

Evidentemente a resposta não está na “norma hipotética fundamen-
tal” do primeiro Kelsen (Teoria Pura do Direito), revista pelo segundo Kelsen 
(Teoria	Geral	das	Normas).	A	questão	posta	sobre	a	força	normativa	(dever	
ser) da Constituição remete ao histórico debate entre Ferdinand Lassalle 
(1825-1864)	e	Konrad	Hesse	(1919-2005).

Segundo	Lassalle	(1931),	a	força	ativa	da	Constituição	está	nos	fa-
tores	reais	de	poder	(monarquia,	aristocracia,	burguesia	etc.)	que	regem	
uma	determinada	sociedade.	Segundo	nosso	autor,	reunidos	os	fatores	reais	
de poder e vertidos para uma folha de papel, não são mais apenas fatores 
reais	de	poder,	mas	direito.	Para	Lassalle,	a	constituição	jurídica	não	passa	
de uma folha de papel, porque a sua capacidade reguladora e motivadora 
não vai além dos limites impostos pela constituição real — fatores reais de 
poder.	Na	hipótese	de	conflito	entre	a	constituição	jurídica	e	a	constituição	
real, a simples folha de papel forçosamente sucumbe diante das efetivas re-
lações	de	poder.	Destarte,	se	assim	é,	a	constituição	jurídica	está	destituída	
de	qualquer	força	normativa.

Acerca	dessa	questão,	Konrad	Hesse	(1983,	p.	64	e	ss.)	pergunta	se,	ao	
lado das forças reais da sociedade, também coexistiria uma força normativa 
própria	da	Constituição.	Para	responder	a	essa	questão,	Hesse	afirma	ser	
necessário tomar como ponto de partida a mútua relação de dependência 
entre a constituição jurídica, de um lado, e a realidade social e política, de 
outro.	A	histórica	separação	entre	a	norma	e	a	realidade,	o	“dever	ser”	e	o	
“ser”,	necessariamente	precisa	ser	superada	(MÜLLER,	2000).	Um	acento	
maior na norma, desconsiderada a realidade, levará a uma norma vazia de 
realidade.	Por	outro	lado,	um	acento	maior	na	realidade	acarretará	uma	
realidade	vazia	de	normatividade.

Para	Hesse	(1983,	p.	66),	a	Constituição	carece	de	existência	(in)
dependentemente da realidade, porque é da essência da norma constitu-
cional a pretensão de normatizar a realidade, isto é, de tornar realidade o 
estado	constitucional.	Essa	pretensão	não	pode	desvincular-se	das	condições	
históricas de sua realização, razão pela qual se estabelece uma relação de 
interdependência	entre	a	pretensão	de	normatizar	e	as	condições	históricas.	
Por condições históricas deve-se entender as condições naturais, técnicas, 
sociais, econômicas, políticas, espirituais e, ainda, as opiniões e valores que 
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condicionam decisivamente a conformação, a compreensão e a autoridade 
das	normas	jurídicas.

A Constituição expressa não somente o “ser” como também um “de-
ver	ser”.	Assim,	a	norma	constitucional	não	é	simplesmente	um	reflexo	dos	
fatores reais de poder do presente, mas, em razão da pretensão de vigência, 
tenta	ordenar	e	conformar	a	realidade	social	e	política	de	cara	ao	futuro.	A	
uma	só	vez	condicionada	e	condicionante.	Deste	modo,	é	possível	constatar	
que a Constituição, ao mesmo tempo que pretende transformar a realidade, 
dela	depende,	o	que	dá	causa	a	uma	relação	de	coordenação	correlativa.	Se	
condicionam mutuamente, muito embora não sejam totalmente dependentes 
uma	da	outra.	Assim,	no	âmbito	dessa	relação	de	relativa	dependência,	na	
medida em que a Constituição consegue realizar sua pretensão de vigência, 
adquire	força	normativa.	Contudo,	a	intensidade	de	realização	dessa	pre-
tensão depende diretamente das possibilidades e limites que surgem da 
conexão	da	Constituição	com	a	realidade	(HESSE,	1983,	p.	68).

A Constituição não pode fundamentar-se exclusivamente em prin-
cípios da razão, de natureza abstrata e totalmente desconectados de sua 
época, mas deve encontrar o embrião de sua força vital dentro do atual 
momento	histórico.	Hesse	(1983,	p.	69),	apoiado	na	doutrina	de	Wilhelm	
von Humboldt, reconhece que a Constituição não tem a capacidade de criar 
algo	inteiramente	novo,	desconectado	do	presente.	Vale	dizer,	a	força	nor-
mativa da Constituição precisa estar enraizada nas condições históricas do 
presente, sendo exatamente neste ponto onde reside a limitação da força 
normativa	da	Constituição.

Contudo, a sintonia da Constituição com as condições históricas do 
presente, apesar de condição necessária, não é condição suficiente para tor-
nar a Constituição operativa, porque o texto normativo da Constituição, só 
por si, não realiza nada, pois não passa, ainda, de uma proposta constitucional 
de	trabalho.	Essa	proposta	de	trabalho	apenas	ganha	vida	e	força	de	atuação	
quando é assumida, isto é, quando se está disposto a assumir como própria a 
proposta constitucional, quando se decide fazer valer a Constituição contra 
qualquer questionamento circunstancial de utilidade e, ainda, quando, na 
consciência geral e, especialmente, na consciência dos responsáveis pela 
vida constitucional, se encontra viva não somente a vontade de poder, mas, 
sobretudo,	a	“vontade	de	constituição”	(HESSE,	1983,	p.	71).

A	vontade	de	constituição,	segundo	Hesse	(1983,	p.	71),	procede	de	
um triplo fundamento: a) a consciência acerca da necessidade de existir 
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uma ordem constitucional inviolável, que livre o Estado e a sociedade da 
arbitrariedade e da barbárie; b) a convicção de que a ordem constitucional 
não somente deve estar legitimada na origem, mas deve constantemente 
legitimar-se; c) e, conectada intimamente com este último, a compreensão de 
que a ordem constitucional não pode ganhar vigência se apenas for pensada; 
pelo	contrário,	a	sua	força	normativa	depende	de	atos	de	vontade.

De tudo que fora dito até aqui, é possível identificar quais são os 
pressupostos para que a Constituição possa alcançar uma medida ótima de 
sua	força	normativa.	Primeiramente,	quanto	aos	pressupostos	concernentes	
à conformação material, Hesse entende que quanto maior a sintonia da Cons-
tituição com o momento histórico do presente, maior será a possibilidade 
de	se	assegurar	a	força	normativa	da	Constituição.	E,	ainda,	tão	importante	
quanto o primeiro pressuposto é o fato de que, segundo sustenta o filósofo 
alemão, descontado o capítulo da organização do Estado, a Constituição deve 
resumir-se a poucos princípios fundamentais, pena de perder sua capaci-
dade	de	adaptação	às	constantes	e	inevitáveis	mudanças	sociais	e	políticas.	
Finalmente, a Constituição não deve estar estruturada sob princípios funda-
mentais	unilaterais,	pena	de	sucumbir	às	exigências	da	cambiante	realidade.

Todavia, a força normativa da Constituição não depende apenas do 
conteúdo da Constituição — pressuposto material —, mas também da práxis 
constitucional,	isto	é,	da	vontade	de	Constituição.	Todos	os	interesses	e	obje-
tivos circunstanciais devem ser submetidos à Constituição e, se porventura 
não	coincidirem,	devem	ser	sacrificados.	Da	mesma	forma,	são	perigosas	as	
constantes revisões constitucionais, as quais, ao longo do tempo, terminam 
por desprestigiar a força normativa da Constituição, pois, em vez de cumprir 
a Constituição, contrariando algum interesse político ou econômico circuns-
tancial,	opta-se	por	reformar	a	Constituição.	Por	fim,	e	não	por	ser	menos	
importante,	a	interpretação	constitucional.	Esta	se	encontra	submetida	ao	
mandato da ótima realização da Constituição diante das condições concretas 
do caso sub judice (HESSE,	1983,	p.	73-74).

A	interpretação	da	Constituição	é	concretização.	Interpretar	pres-
supõe compreender o conteúdo da norma a ser concretizada, o que não 
se dá sem a pré-compreensão do intérprete e as particularidades do caso 
concreto	(HESSE,	1983,	p.	43).		Para	Hesse	(1983,	p.	50-51),	a	força	norma-
tiva da Constituição também é um critério de interpretação constitucional, 
razão pela qual o intérprete, durante o processo de interpretação, deve dar 
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prevalência àqueles argumentos ou pontos de vista (topois) que ajudam as 
normas	constitucionais	a	obter	a	máxima	eficácia.	

Para concluir, a intensidade da força normativa da Constituição, 
frente às naturais resistências a seu cumprimento, depende diretamente 
da	consciência	sobre	a	ideia	da	inviolabilidade	da	Constituição.	Em	outras	
palavras, quanto mais viva e pujante for a consciência dos responsáveis pela 
vida constitucional, quanto mais intensa for a vontade de constituição de 
seus	intérpretes,	maior	será	a	força	normativa	da	Constituição	de	um	povo.

Neste ponto, quiçá, assentada a natureza normativa da Constituição, 
assim como sua dependência da vontade de constituição, já seria possível 
apresentar as seguintes perguntas para reflexão: o Código de Processo Penal 
(lei ordinária) deve ser interpretado (concretizado) à luz da Constituição? 
Ou, ao revés, a Constituição é que deve ser interpretada (concretizada) à luz 
do Código de Processo Penal (lei ordinária)? A resposta parece óbvia, mas 
nem	tanto,	como	veremos	na	continuação.

2 Direitos fundamentais

Ultrapassada a questão acerca da força normativa da Constituição e 
sua direta relação com a vontade de constituição, sigo em direção ao tema 
central desse artigo, porém não sem antes fazer uma breve digressão acerca 
do	que	se	deve	entender	por	direitos	fundamentais.

Os direitos humanos, ao ingressarem no sistema jurídico, por meio 
do processo de constitucionalização, adquirem o status de direitos funda-
mentais.	Portanto,	os	direitos	fundamentais	são	direitos	de	estatura	consti-
tucional, e, assim, como todas as demais normas constitucionais, a sua força 
normativa	depende	da	vontade	de	constituição.	No	mesmo	sentido,	Luigi	
Ferrajoli	(2001,	p.	56),	aproveitando-se	de	conhecida	fórmula	e	título	de	obra	
de	Ronald	Dworkin	(Taking	Rights	Seriously,	1984),	afirma	que	os	direitos	
fundamentais devem ser levados a sério, porque não passam de significados 
normativos, cuja percepção e aceitação social como vinculantes é a primeira 
e	indispensável	condição	de	sua	efetividade.

Os direitos fundamentais possuem dimensão subjetiva e objetiva2.	Na	
primeira, os direitos fundamentais se apresentam como direitos individuais 

2	Ver	 Robert	 Alexy.	Teoría de los derechos fundamentales.	Madrid:	 Centro	 de	 Estudios	 Políticos	 y	
Constitucionales,	2002.
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de defesa contra as indevidas invasões do Estado na esfera de liberdade do 
cidadão.	Esses	direitos	são	conhecidos	como	direitos	de	defesa	ou	negativos,	
pois exigem do Estado um non facere.	Entre	os	direitos	fundamentais	negati-
vos,	encontra-se	o	direito	à	razoável	duração	do	processo	penal.	Vale	dizer,	
o Estado não está autorizado constitucionalmente a submeter o individuo a 
processos	penais	por	tempo	indeterminado.	Além	desses	direitos	e,	ainda,	
no âmbito dos direitos individuais, há os direitos de prestação, por meio dos 
quais o Estado assume o dever de realizar ou colocar à disposição alguns 
serviços	públicos.	Esses	direitos	são	conhecidos	como	direitos	positivos,	
pois exigem do Estado um facere.	

Entre todos os direitos de prestação ou positivos, o mais importante 
e básico, pressuposto de todos os demais direitos fundamentais, é o direito 
fundamental	ao	acesso	efetivo	à	jurisdição.	Segundo	Cappelletti,	o	acesso	
efetivo à jurisdição é o direito humano mais fundamental, em um sistema 
jurídico igualitário e moderno, que pretende garantir e não apenas procla-
mar	o	direito	de	todos	(CAPPELLETTI;	GARTH,	1996,	p.	23).	Dito	de	outra	
forma, de pouca valia servirá uma carta de direitos fundamentais se não vier 
garantida	pelo	acesso	à	jurisdição	na	hipótese	de	sua	violação.

Para	Danilo	Zolo	(1994,	p.	33),	um	direito	fundamental,	sem	os	ne-
cessários instrumentos legais de garantia, isto é, sem a possibilidade de se 
submeter	a	sua	violação	à	jurisdição,	é	um	direito	inexistente.	Muito	em-
bora essa assertiva tenha uma grande dose de realismo, pois, sem o acesso 
à	jurisdição,	não	é	possível	fazer	valer	nenhum	direito,	Ferrajoli	(2001,	p.	
48-49),	em	sua	construção	teórica	sobre	os	direitos	fundamentais,	insiste	
na necessária distinção conceitual entre o direito subjetivo e suas garantias, 
para concluir que, mesmo na ausência de garantias, não é possível negar a 
existência	do	direito	subjetivo.	

Essa distinção conceitual entre direito subjetivo e garantia supõe um 
nexo normativo entre ambos, razão pela qual as indevidas lacunas legais, 
acerca de instrumentos de garantia, devem ser colmatadas pelos poderes 
públicos e as indevidas antinomias devem ser sancionadas como atos ilícitos 
ou	anuladas	(FERRAJOLI,	2001,	p.	50).

Por fim, na segunda dimensão, os direitos fundamentais se apresen-
tam	como	princípios	objetivos	de	todo	o	sistema	jurídico.	A	concepção	obje-
tiva dos direitos fundamentais, enquanto princípios, não apenas se dá como 
um conceito justaposto, mas também estabelece uma relação de referência 
e	de	complemento	recíprocos	(HESSE	et	al.	2001,	p.	91).	
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A dimensão objetiva dos direitos fundamentais opera de três ma-
neiras	distintas.	A	primeira,	como	norma	de	competência	negativa,	isto	é,	a	
liberdade conferida pelos direitos fundamentais, por um lado, está sob pro-
teção	da	liberdade	de	conformação	do	Estado,	por	outro.	As	competências	
legislativa, administrativa e judicial encontram-se limitadas pelos direitos 
fundamentais ou, dito de outra forma, a esfera de liberdade do cidadão está 
excluída	ou	fora	do	alcance	do	Estado.	A	segunda,	como	norma	de	irradiação	
sobre o ordenamento jurídico, isto é, os poderes constituídos devem pro-
duzir, interpretar e aplicar as normas infraconstitucionais de acordo com 
os	direitos	fundamentais,	normas	superiores	de	todo	o	sistema	jurídico.	
Por fim, a terceira, como norma dirigente da atividade estatal, por meio da 
qual o Estado se compromete a concretizar, por meio de políticas e serviços 
públicos,	os	direitos	fundamentais.

Para concluir, partindo da premissa de que todos os poderes públicos 
estão vinculados aos direitos fundamentais, a dimensão subjetiva dos diretos 
fundamentais obriga o Estado a abster-se de realizar indevidas invasões no 
campo de proteção dos direitos fundamentais (obrigação negativa), assim 
como impõe ao Estado a obrigação de realizar todo o necessário para a reali-
zação dos direitos fundamentais, inclusive quando não exista uma pretensão 
subjetiva	(HESSE	et	al.	2001,	p.	94).

3 A razoável duração do processo penal

Estabelecido o marco teórico do tema proposto neste artigo, debruço-
-me especificamente sobre o direito fundamental à razoável duração do 
processo	penal.	Muito	embora	já	existisse	esse	direito	humano	na	Conven-
ção	Americana	sobre	Direitos	Humanos	(art.	8.1),	promulgada	pelo	Decre-
to	678/1992,	a	Emenda	Constitucional	45/2004	explicitou	esse	direito	ao	
introduzir	mais	um	inciso	no	art.	5º	da	Constituição	da	República	de	1988,	
que assim ficou redigido: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 
celeridade	de	sua	tramitação”	(art.	5º,	LXXVIII).	A	partir	de	uma	simples	
leitura do enunciado constitucional, facilmente se constata que o “programa 
normativo”3 nele contido é muito mais abrangente do que o tema proposto, 
isto	é,	a	razoável	duração	do	processo	penal.	Dessa	forma,	as	referências	ao	

3	Ver	MÜLLER,	Friedrich.	Teoria estruturante do direito.	São	Paulo:	Revista	dos	Tribunais,	2009	e	do	
mesmo autor Métodos de trabalho de direito constitucional.	São	Paulo:	M.	Limonad,	2000.	
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enunciado constitucional que serão realizadas a partir de agora não têm por 
finalidade esgotar todas as suas hipóteses de incidência, mas apenas a sua 
aplicação	ao	âmbito	do	Processo	Penal.	

Analisando os dados linguísticos do texto normativo, verifica-se que 
o direito fundamental à razoável duração do processo reconhece como titu-
lares desse direito “todos” os seres humanos (pessoas), portanto incluídos 
aí	brasileiros,	natos	ou	naturalizados,	e	estrangeiros,	sem	nenhuma	exceção.	
Em outras palavras, o réu no processo penal, a despeito da existência de in-
dícios de probabilidade da pretensão acusatória (justa causa), o que, só por 
si, degrada e estigmatiza sua imagem, não deixa de ser pessoa e, portanto, 
titular	do	direito	à	razoável	duração	do	processo.	Pelo	contrário,	é	nesse	
contexto de pessoa investigada ou processada que se perfaz a condição de 
exercício	desse	direito.	Da	mesma	forma,	o	enunciado	normativo	refere-se	
ao	“âmbito	judicial”.	Portanto,	o	“âmbito	normativo”4 do enunciado abrange 
todos os processos judiciais, mais uma vez, sem nenhuma exceção, razão pela 
qual não há nenhuma dificuldade para ver incluído no conceito o processo 
penal.	Por	fim,	extrai-se	do	texto	normativo	que	o	legislador	constituinte	
derivado não somente estabeleceu o direito fundamental à razoável duração 
do processo penal, como também garantiu os meios processuais necessários 
para	que	se	faça	valer	esse	direito.	

Ademais dessa garantia específica, isto é, estarem à disposição da 
pessoa todos os meios necessários e suficientes para tornar o direito efe-
tivo, o legislador constituinte originário, ao tratar dos direitos e garantias 
fundamentais, estabeleceu uma garantia geral para todos os direitos, isto é, 
as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm “aplicação 
imediata”	(art.	5º,	§	1º,	da	CR).	Significa	dizer	que	os	direitos	e	garantias	fun-
damentais, uma vez promulgado o texto normativo, independem de qualquer 
regulamentação por parte do legislador ordinário, pois incidem diretamente, 
sem qualquer intermediação legislativa, sobre todo o ordenamento jurídico, 
inclusive	o	Código	de	Processo	Penal	de	1941.	

Seguindo a ordem de valores inaugurada pela Constituição da Re-
pública	de	1988,	que	inverteu	por	completo	a	(des)ordem	estabelecida	na	
Constituição	de	1967,	com	a	Emenda	Constitucional	1/19695, outorgada 

4	Müller,	2000;	2009.
5	A	Constituição	outorgada	de	1967,	com	a	Emenda	Constitucional	de	1969,	considerando	a	preva-

lência de valores da época, primeiro dispôs sobre a organização do Estado e, somente num segundo 
momento,	a	partir	do	artigo	153,	passou	a	tratar	dos	direitos	e	garantias	individuais.	Por	outro	
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pelos ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, 
a reflexão sobre o direito fundamental à razoável duração do processo penal, 
primeiramente, deve dar-se a partir da ótica da pessoa titular desse direito, 
para,	tão	somente	após,	ser	enfrentado	sob	o	ponto	de	vista	do	Estado.

O princípio da dignidade da pessoa, fundamento do Estado Democráti-
co	de	Direito	(art.	1º,	III,	da	CR),	surge	como	princípio	normativo	de	fundação	
do Estado — pilar de sustentação da organização política e social — e con-
formador	do	exercício	dos	poderes	públicos,	entre	eles,	o	poder	jurisdicional.

Por sua vez, os direitos fundamentais tratam de explicitar ou revelar 
as	diversas	projeções	ou	faces	do	princípio	da	dignidade	da	pessoa.	Pois	bem.	
Como já fora dito acima, os direitos fundamentais devem ser lidos como 
direitos subjetivos, assim como princípios (dimensão subjetiva e dimensão 
objetiva	dos	direitos	fundamentais).	Neste	sentido,	os	direitos	fundamen-
tais não apenas se limitam a configurar direito subjetivo de defesa contra 
as indevidas intervenções do Estado, mas também constituem decisões va-
lorativas de natureza jurídico-objetivo da Constituição com eficácia sobre 
toda	a	ordem	jurídica.

Em outras palavras, e no ponto que nos interessa para o tema propos-
to, por um lado (dimensão subjetiva), é direito fundamental do investigado 
ou réu que a investigação (inquérito policial) e o processo penal tenham 
início	e	fim	dentro	de	um	lapso	de	tempo	minimamente	razoável.	Por	outro	
(dimensão objetiva), é dever do Estado-juiz, diante da irradiação da Cons-
tituição sobre todas as normas infraconstitucionais, em especial, o Código 
de	Processo	Penal	(1941),	realizar	uma	filtragem	constitucional	(SCHIER,	
1999),	isto	é,	interpretar	e	aplicar	as	leis	processuais	penais	conforme	a	
Constituição.	

Acerca desse direito subjetivo-princípio constitucional (a razoável du-
ração do processo penal), muito pouco se disse na doutrina6 e quase nada na 
jurisprudência7	depois	de	decorridos	oito	anos	da	“novidade	constitucional”.	

lado,	a	Constituição	de	1988,	denominada	Constituição	Cidadã,	já	no	artigo	5º	descortina	um	longo	
rol	de	direitos	e	garantias	individuais	para	somente	mais	tarde	tratar	da	organização	do	Estado.	
Essa	 inversão	 topográfica	dos	 temas	dá	a	 exata	dimensão	da	 importância	da	pessoa	no	Estado	
Democrático	de	Direito.

6	Ver	LOPES	JUNIOR,	Aury;	BADARÓ,	Gustavo	Henrique.	Direito	ao	processo	penal	no	prazo	razoá-
vel.	Rio	de	Janeiro:	Lumen	Juris,	2006.

7	CC	93.991/SP,	relator	ministro	Jorge	Mussi,	Terceira	Seção,	STJ,	DJe	17/06/2010,	no	qual	o	Tribunal	
definiu	a	competência	com	base	no	princípio	da	duração	razoável	do	processo.
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Vale dizer, a Constituição normativa alterou o programa normativo 
constitucional, entretanto a realidade do tempo de duração do processo penal 
não foi afetada por essa mudança constitucional, isto é, a jurisprudência deu 
de	ombros	para	a	novidade	constitucional	e	tudo	continuou	como	dantes.	A	
eternidade das investigações, por um lado, e um processo penal, por outro, 
que nunca tem prazo certo para terminar, lamentavelmente ainda são a regra 
no	dia	a	dia	forense.	Diante	deste	déficit	de	constitucionalidade,	o	Estado-
-juiz tem o dever de transformar a vontade da constituição em realidade, não 
podendo continuar a olhar o novo com os olhos do velho, pena de contribuir, 
consciente ou inconscientemente, para a deterioração da força normativa 
transformadora	da	Constituição.	A	proposta	constitucional	não	apenas	revela	
o	que	somos	(ser),	mas	o	que	pretendemos	vir	a	ser	(dever	ser).	Encurtar	a	
distância entre o ser e o dever ser é obrigação constitucional dos órgãos de 
investigação,	de	acusação	e	do	Estado-juiz.

A origem desse déficit de constitucionalidade encontra-se no déficit 
de	vontade	de	constituição.	A	falta	de	uma	consciência	do	juiz	acerca	da	
necessidade de existir uma ordem constitucional inviolável, a falta de uma 
firme convicção de que a ordem constitucional não somente deve estar le-
gitimada na origem, mas também necessita constantemente legitimar-se 
por meio de decisões judiciais harmônicas com a Constituição, assim como 
a falta de compreensão de que a força normativa da Constituição depende 
necessariamente de atos de vontade, entorpecem a vontade de constituição 
de seu último intérprete e, por consequência, deterioram a força normativa 
da	Constituição.

Por fim, o déficit de vontade de constituição do juiz tem raízes na 
sua pré-compreensão sobre a função jurisdicional no âmbito de um Estado 
constitucional.	Apesar	dos	novos	tempos	ainda	não	devidamente	integrados	
à pré-compreensão, na qual a Constituição é parâmetro de validade das leis 
(controle de constitucionalidade) e a legitimidade da jurisdição encontra-se 
na	função	de	garante	dos	direitos	fundamentais	(FERRAJOLI,	2008,	p.	213-
215),	a	prática	forense	dos	dias	de	hoje	revela	um	juiz	oitocentista,	mero	
aplicador da lei (“Les juges de la nation ne sont que  la bouche qui prononce les 
paroles de la loi”,	l’Esprit	des	lois,	Montesquieu,	1748).	Dito	de	outra	forma,	
e em bom vernáculo, enquanto o Código de Processo Penal, por iniciativa do 
legislador ordinário, não fixar rígidos prazos processuais e não disciplinar as 
consequências jurídicas em caso de descumprimento ou, o que parece mais 
atual ainda, enquanto o Conselho Nacional de Justiça ou alguma corregedo-
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ria não baixar uma resolução, provimento ou portaria, a Constituição, neste 
ponto,	continuará	agonizando.	Exatamente	aqui,	neste	ponto,	revela-se	o	
déficit	de	vontade	de	constituição.

No enfrentamento do trabalho jurídico de encurtar a distância entre 
o “ser” (a realidade da eternidade das investigações e processos sem qual-
quer prazo para conclusão) e o “dever ser” constitucional (direito à razoável 
duração do processo penal), é muito importante não perder de vista que os 
direitos e garantias fundamentais são normas constitucionais de eficácia 
plena	e	de	aplicabilidade	imediata.	Portanto,	não	tem	cabimento,	no	campo	
da concretização dos direitos e garantias fundamentais, nenhum argumento 
jurídico que faça depender a fruição desses direitos e garantias de qualquer 
reforma	do	Código	de	Processo	Penal.	

A necessidade desse labor jurídico incorpora, no âmbito do proces-
so penal, um significado especial de urgência, porque atualmente é senso 
comum na comunidade jurídica que a existência do processo penal, só por 
si, é uma antecipação de pena, em razão da lenta e continua degradação e 
estigmatização (teoria do etiquetamento ou do labelling approach) (BARAT-
TA,	1999,	p.	85-96)	da	pessoa-réu-inocente,	o	que	denota	concreta	agressão	
à	dignidade	da	pessoa	e,	portanto,	violação	da	Constituição.

O processo penal, hoje entendido como situação jurídica (GOLDSCH-
MIDT,	1961;	LOPES	JÚNIOR,	2010),	cria	para	o	réu	um	estado	de	absoluta	
incerteza	jurídica.	Mas	não	é	só.	Essa	incerteza	quanto	ao	futuro	gera	uma	
profunda violência psíquica e social, especialmente, porque a existência do 
processo penal, a despeito do formal princípio da presunção de inocência, 
acarreta profundas consequências na dignidade da pessoa que assiste a 
degradação contínua de sua identidade e autonomia (liberdade) durante o 
curso	do	processo	que	ordinariamente	se	arrasta	por	vários	anos.

Posta	a	questão	nestes	termos,	extrai-se	do	art.	5º,	LXXVIII,	da	Cons-
tituição da República que o legislador constituinte estabeleceu como direito 
subjetivo-princípio à razoável duração do processo penal, assim como as-
segurou os instrumentos processuais necessários para a sua concretização, 
independentemente	de	qualquer	iniciativa	do	legislador	ordinário.

O legislador constituinte, ao estabelecer o direito subjetivo-princípio 
à razoável duração do processo, não definiu um prazo máximo de duração 
do processo penal, nem marcos de suspensão ou interrupção, assim como 
quais	as	consequências	jurídicas	em	caso	de	violação	desse	direito.	
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Diante da não fixação de prazo determinado, tem-se que o consti-
tuinte	optou	por	adotar	a	doutrina	do	não	prazo.	Essa	ausência	de	prazo	
determinado exige do intérprete da Constituição a definição de critérios 
jurídicos para a fixação do prazo, a partir do qual se poderia afirmar confi-
gurada	a	violação	do	direito	fundamental	à	razoável	duração	do	processo.

Depois de um largo período de reflexão sobre a doutrina do não prazo, 
a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Tribunal Europeu de Di-
reitos Humanos terminaram por definir três critérios básicos para a fixação 
do prazo razoável do processo: complexidade do caso; comportamento pro-
cessual	do	réu;	e	conduta	das	autoridades	judiciárias.	Esses	critérios	foram	
utilizados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos para condenar o 
Brasil por violação do direito à razoável duração do processo, em virtude, 
entre outros fundamentos, do decurso do prazo de mais de seis anos sem 
julgamento	pela	primeira	instância	da	Justiça	brasileira	(Caso	Ximenes	Lo-
pes	versus	Brasil,	sentença	de	04/07/2006,	disponível	em:	<http://www.
corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_149_por.pdf>.	Acesso	em:	19	
jun.	2013).

Muito embora os critérios acima apontados para a definição do prazo 
razoável do processo possam fornecer um caminho a ser percorrido, ao fim 
e ao cabo, remanesce um elevado grau de discricionariedade na sua fixação, 
o	que	pode	trazer	irreparáveis	prejuízos	para	o	princípio	da	igualdade.	Além	
dessa dificuldade, como tivemos a oportunidade de ver acima, a força nor-
mativa da Constituição e, portanto, desse direito fundamental em especial 
encontra-se relativamente condicionada pela realidade atual, isto é, pela 
atual compreensão ou falta de compreensão acerca do direito à razoável 
duração	do	processo	penal.	Em	outras	palavras,	se	decorridos	mais	de	oito	
anos desde a novidade constitucional, sem nenhuma repercussão no dia 
a dia dos processos penais, esse dado denota a pouca ou nenhuma vonta-
de	de	constituição.	Assim,	consciente	de	que	a	implementação	do	projeto	
constitucional não se dá per saltum, mas dentro de um longo e progressivo 
processo de constitucionalização, a proposta de realização desse direito 
fundamental não pode ser utópica, mas deve atentar-se para as condições 
possíveis	do	presente.

Diante desta constatação limitadora da força normativa da Constitui-
ção, penso que, para início de conversa, esse prazo razoável pode, por falta 
de melhores e mais claros critérios objetivos, coincidir com o prazo prescri-
cional	da	pretensão	punitiva	fixado	para	a	pena	mínima	de	cada	delito.	Em	
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outras palavras, para os processos penais nos quais o crime apurado tenha 
a pena mínima inferior a um ano, o processo deverá estar concluído em três 
anos; para os crimes com pena mínima igual a um ano ou, sendo superior, 
não exceda a dois anos, prazo de conclusão do processo em quatro anos; e 
assim,	sucessivamente,	conforme	os	prazos	do	art.	109	do	Código	Penal.	Essa	
proposta de constitucionalização do prazo no processo penal teria por conse-
quência	imediata	o	encerramento	de	pelo	menos	90%	dos	processos	penais	
no prazo de quatro anos, isto porque, estatisticamente, a imensa maioria dos 
delitos	possui	a	pena	mínima	entre	um	e	dois	anos.	Alguns	poderão	afirmar	
que o avanço, segundo essa proposta, é muito tímido, porém, se olharmos 
para	a	triste	realidade	brasileira,	digo	que	já	seria	uma	conquista	importante.

Assim como o prazo prescricional da pena mínima pode ser apro-
veitado por empréstimo para a fixação dos prazos razoáveis à duração do 
processo penal, entendo que a disciplina da prescrição, quanto aos marcos 
de suspensão e interrupção dos prazos, bem como as consequências jurídi-
cas (extinção do processo), deve ser aproveitada para a implementação do 
direito	fundamental	à	razoável	duração	do	processo	penal.	É	bem	verdade	
que o direito subjetivo-princípio à razoável duração do processo e à pres-
crição são institutos jurídicos distintos, o que não impede, no caso concreto, 
que ambos possam apontar para um mesmo lapso temporal de duração do 
processo,	por	fundamentos	jurídicos	diferentes.

Pois	bem.	Posta	a	questão	do	tempo	sob	a	ótica	da	pessoa-réu-ino-
cente, passo agora a tratá-la sob o ponto de vista do Estado (ius puniendi).	

A prescrição é a perda do direito de punir do Estado ou a superve-
niente perda do interesse de agir processual, em razão do decurso do tempo 
e	de	a	possível	pena	a	ser	aplicada	em	caso	de	condenação	estar	prescrita.

Quanto ao decurso do tempo, decorridos certos lapsos temporais, 
o	Estado	perde	o	interesse	pela	punição.	O	tempo	faz	desaparecer	o	valor	
simbólico	do	fato	cometido	e	da	consequente	pena	a	ser	aplicada.	Uma	vez	
borrada no tempo a necessidade da aplicação da pena, prosseguir com o 
processo	penal	constitui	um	atentado	à	dignidade	da	pessoa.

O	tempo	faz	desaparecer	a	necessidade	da	aplicação	da	pena.	O	decur-
so de longos lapsos temporais faz esmaecer na memória coletiva a existência 
do	crime	ocorrido	em	passado	longínquo.	Aplicada	a	pena,	ninguém	mais	
sabe o porquê da punição depois de tantos anos, o que retira da reprimenda 
o	seu	caráter	preventivo.	Em	relação	ao	réu,	depois	de	vários	anos	passa-
dos, a pessoa responsável pelo crime já é outra, não é mais a mesma, o que 
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da	mesma	forma	retira	da	pena	o	seu	caráter	repressivo.	Portanto,	nessas	
circunstâncias,	a	pena	perde	todo	o	sentido.	

Insistir na persecução criminal depois de vários anos, além da viola-
ção ao direito subjetivo-princípio a um prazo razoável do processo penal, o 
que, só por si, é fundamento suficiente para a extinção do processo, também 
agride, especialmente, o princípio da efetividade, o princípio da economia 
processual e a dignidade da Justiça, os quais exigem do Estado-juiz a otimi-
zação dos recursos humanos e materiais, traduzidos na desnecessidade de 
movimentação de toda a máquina judiciária no curso de um processo penal 
fadado,	sabidamente,	à	inutilidade.

Por uma questão de política criminal, em um país como o nosso, no 
qual, por um lado, a sociedade sobrevive em meio a altíssimos índices de 
criminalidade e debaixo de angustiante sensação de impunidade e, por ou-
tro, o Estado, dotado de reduzidos recursos materiais e humanos, incapaz 
de apurar e punir, a tempo e modo adequado, os fatos delituosos, impõe-se 
a adoção de uma tomada de posição diante da necessidade de racionalizar 
os	escassos	recursos	públicos.

4 Conclusão

O direito subjetivo-princípio à razoável duração do processo penal, 
vigente	na	Constituição	brasileira	desde	2004,	não	pode	ganhar	vida	e	ser	
efetivo	se	for	apenas	pensado	abstratamente.	A	força	normativa	da	Consti-
tuição reclama atos de vontade conscientes em favor da Constituição (von-
tade	de	constituição).	Aqui,	como	na	política,	porque	na	verdade	se	trata	de	
política	constitucional,	não	há	posição	ou	opinião	neutra.	Ou	estamos	a	favor	
ou	contra	a	Constituição.	Não	há	meio	termo.
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Guerrilha do Araguaia, Lei da Anistia e o  
julgamento do STF na ADPF 153

João César Otoni de Matos1

Nem a repulsa que nos merece a tortura impede reconhecer que 
toda a amplitude que for emprestada ao esquecimento penal desse 
período negro de nossa História poderá contribuir para o desarma-
mento geral, desejável como passo adiante no caminho da demo-
cracia. (Trecho de parecer do então Conselheiro da OAB José Paulo 
SEPÚLVEDA PERTENCE, analisando o projeto da futura Lei de Anis-
tia, citado pelo ministro EROS GRAU no julgamento da ADPF 153.)

O Ministério Público Federal recentemente ajuizou demandas com 
intuito	de	ver	condenados,	pelo	crime	do	art.	148,	§	2º,	do	CP,	militares	tidos	
por responsáveis pelo desaparecimento de pessoas no período da ditadura 
militar	estabelecida	no	Brasil	entre	os	anos	de	1964	e	1985.

Ocorre que a persecução penal relativa a tais ilícitos foi definitiva-
mente	abolida	pelo	art.	1º,	§	1º,	da	Lei	6.683/1979,	a	Lei	da	Anistia:

Art.	1º	É	concedida	anistia	a	todos	quantos,	no	período	compreendido	
entre	02	de	setembro	de	1961	e	15	de	agosto	de	1979,	cometeram	cri-
mes políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram 
seus direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração 
Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Ser-
vidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos diri-
gentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos 
Institucionais	e	Complementares	(vetado).
§	1º	–	Consideram-se	conexos,	para	efeito	deste	artigo,	os	crimes	de	
qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados 
por	motivação	política.

Nada obstante, o titular da ação penal pretende, dando outra rou-
pagem	aos	fatos,	reabrir	a	discussão.	Argumenta	que	os	desaparecidos	fo-
ram,	em	verdade,	vítimas	do	delito	de	sequestro	qualificado	(art.	148	do	CP:	
“privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado”), 
sendo	seu	paradeiro	até	hoje	desconhecido.	Diante	disso,	por	se	tratar	de	
delito permanente — cuja permanência, no seu entender, ainda perdura —, 

1	Juiz	federal.
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não	seria	o	caso	de	aplicação	do	art.	1º,	§	1º,	da	Lei	6.683/1979,	por	extra-
polado o período coberto pelo manto da anistia, não havendo falar ainda em 
transcurso	de	prazo	prescricional.

Porém, não fosse a evidente aplicação da Lei da Anistia, que, como se 
convencionou dizer, foi ampla, geral e irrestrita, os fatos não se subsumem 
ao	tipo	do	art.	148,	§	2º,	do	CP.	A	investigação	—	histórica,	inclusive	—	a	
respeito foi e é profunda, e não se tem notícia sequer de esperança ou funda-
da suspeita de que algum dos inúmeros “guerrilheiros” capturados durante 
o	período	da	ditadura	militar	possa	ainda	ser	encontrado	com	vida.	Pelo	
contrário, os trabalhos circunscrevem-se à busca e localização de corpos, 
pois	já	se	sabe	com	razoável	segurança	que	essas	pessoas	foram	mortas.	
O animus, como nos parece historicamente claro, não era o de sequestrar, 
antes	o	de	capturar	e	executar.

O parquet, a propósito, promoveu demandas judiciais através das 
quais obteve acesso amplo a documentos em poder da União referentes ao 
período da ditadura (refiro-me, aqui, sempre à última das ditaduras que 
assolaram o Brasil), sobretudo os relacionados ao combate à Guerrilha do 
Araguaia, e não encontrou documento ou elemento concreto que pudesse 
fornecer suporte à genérica alegação de que os desaparecidos a que se refere 
teriam	sido	—	e	permaneceriam	até	hoje	—	sequestrados.	Evidentemente,	
não	basta,	no	caso,	à	configuração	do	delito	do	art.	148	do	CP	o	só	fato	de	os	
corpos	dos	desaparecidos	não	terem	sido	localizados.	

Finalmente, ainda que, por hipótese, admita-se a presença de indícios 
da prática do delito de sequestro na situação vertente, e, mais, afaste-se, ao 
arrepio	da	decisão	proferida	pelo	STF	no	julgamento	da	ADPF	153,	a	apli-
cação da Lei da Anistia, verificar-se-ia inapelável a prescrição da pretensão 
punitiva,	art.	109,	III,	do	CP,	uma	vez	que,	diante	do	contexto	em	que	se	
deram os fatos e da extrema probabilidade de morte dos desaparecidos, 
haveria mesmo de se presumir a ocorrência desse evento morte (valho-me, 
aqui, da assertiva lançada pelo ministro MARCO AURÉLIO no julgamento da 
ADPF	153,	que,	embora	a	questão	não	estivesse	sob	julgamento,	manifestou	
devido o reconhecimento da morte presumida em casos tais, “porque não é 
crível que, ocorrido o retorno ao regime democrático, pessoas sequestradas 
não aparecessem”.).	Ademais,	os	desaparecidos	—	em	sua	maioria,	se	não	
na	integralidade	—	foram	oficialmente	reconhecidos	como	mortos	pelo	art.	
1º	da	Lei	9.140,	de	04/12/1995	(redação	original),	data	que	seria,	então,	o	
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termo	inicial	do	prazo	prescricional	relativamente	ao	delito	do	art.	148	do	
CP,	cuja	pena	máxima,	na	forma	do	seu	§	2º,	é	de	oito	anos:

Art.	1º	São	reconhecidas	como	mortas,	para	todos	os	efeitos	legais,	
as pessoas relacionadas no Anexo I desta Lei, por terem participado, 
ou terem sido acusadas de participação, em atividades políticas, no 
período	de	2	de	setembro	de	1961	a	15	de	agosto	de	1979,	e	que,	por	
este motivo, tenham sido detidas por agentes públicos, achando-se, 
desde	então,	desaparecidas,	sem	que	delas	haja	notícias.

É pertinente, nesse passo, a observação do ministro Cesar Peluso na 
mesma	ADPF	153:

E a pergunta decisiva seria: qual o interesse legítimo — não digo ape-
nas o interesse jurídico — que ficaria, que restaria para justificar o jul-
gamento de procedência desta ação? Ela não serviria para instauração 
de ação penal, porque todas as ações penais estão prescritas, de modo 
que, na matéria, não se poderia chegar a nenhuma sentença de mérito!

O	art.	2º	da	Lei	9.140,	a	propósito,	trouxe,	já	em	1995,	importante	
lembrança acerca do sentimento que orientou a edição da Lei da Anistia:

Art.	2º	A	aplicação	das	disposições	desta	Lei	e	todos	os	seus	efeitos	
orientar-se-ão pelo princípio de reconciliação e de pacificação nacional, 
expresso	na	Lei	nº	6.683,	de	28	de	agosto	de	1979	—	Lei	de	Anistia.

Nessa quadra, cito trecho do voto condutor proferido pelo relator 
ministro	Eros	Grau	no	basilar	julgamento	da	ADPF	153/DF,	ocasião	em	que	
restou	definida	pela	Corte	Suprema	a	constitucionalidade	do	§	1º	do	art.	1º	
da	Lei		6.683/1979:

A inicial ignora o momento talvez mais importante da luta pela re-
democratização	do	país,	o	da	batalha	da	anistia,	autêntica	batalha.	
Toda a gente que conhece nossa História sabe que esse acordo político 
existiu,	resultando	no	texto	da	Lei	n.	6.683/79.	A	procura	dos	sujeitos	
da	História	conduz	à	incompreensão	da	História.	É	expressiva	de	uma	
visão abstrata, uma visão intimista da História, que não se reduz a uma 
estática	coleção	de	fatos	desligados	uns	dos	outros.	Os	homens	não	
podem	fazê-la	senão	nos	limites	materiais	da	realidade.	(...)
A	inflexão	do	regime	(=	a	ruptura	da	aliança	entre	os	militares	e	a	
burguesia)	deu-se	com	a	crise	do	petróleo	de	1974,	mas	a	formidável	
luta pela anistia — luta que, com o respaldo da opinião pública inter-
nacional, uniu os “culpados de sempre” a todos os que eram capazes 
de sentir e pensar as liberdades e a democracia e revelou figuras no-
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táveis	(...)	—	a	formidável	luta	pela	anistia	é	expressiva	da	página	mais	
vibrante	de	resistência	e	atividade	democrática	da	nossa	História.	(...)	
Reduzir a nada essa luta, inclusive nas ruas, as passeatas reprimidas 
duramente pelas Polícias Militares, os comícios e atos públicos, reduzir 
a nada essa luta é tripudiar sobre os que, com desassombro e coragem, 
com desassombro e coragem lutaram pela anistia, marco do fim do 
regime	de	exceção.	Sem	ela,	não	teria	sido	aberta	a	porta	do	Colégio	
Eleitoral	para	a	eleição	do	“Dr.	Tancredo”,	como	diziam	os	que	pisavam	
o	chão	da	História.	(...)
Leio trechos de depoimento de Dalmo de Abreu Dallari, que sofreu — 
ele mesmo relata — prisão e sequestro pela ousadia de não transigir 
e não calar, empenhado em localizar desaparecidos, salvar torturados, 
libertar patriotas vítimas de prisão arbitrária, pregando sempre a res-
tauração	democrática.	Assim,	diz	ele,	chegou-se	à	Lei	da	Anistia:	“Nós	
sabíamos que seria inevitável aceitar limitações e admitir que crimi-
nosos participantes do governo ou protegidos por ele escapassem da 
punição que mereciam por justiça, mas considerávamos conveniente 
aceitar essa distorção, pelo benefício que resultaria aos perseguidos 
e às suas famílias e pela perspectiva de que teríamos ao nosso lado 
companheiros de indiscutível vocação democrática e amadurecidos 
pela	experiência	(...)”.
Tem	razão	a	Argüente	ao	afirmar	que	a	dignidade	não	tem	preço.	As	
coisas	têm	preço,	as	pessoas	têm	dignidade.	A	dignidade	não	tem	preço,	
vale	para	todos	quantos	participam	do	humano.
Estamos, todavia, em perigo quando alguém se arroga o direito de to-
mar o que pertence à dignidade da pessoa humana como um seu valor 
(valor	de	quem	se	arrogue	a	tanto).	É	que,	então,	o	valor	do	humano	
assume forma na substância e medida de que o afirme e o pretende 
impor	na	qualidade	e	quantidade	em	que	o	mensure.	Então	o	valor	da	
dignidade da pessoa humana já não será mais valor do humano, de 
todos quantos pertencem à humanidade, porém de quem o proclame 
conforme	o	seu	critério	particular.	Estamos	então	em	perigo,	submissos	
à	tirania	dos	valores.	(...)
Sem de qualquer modo negar o que diz a Argüente ao proclamar que a 
dignidade não tem preço (o que subscrevo), tenho que a indignidade 
que o cometimento de qualquer crime expressa não pode ser retribu-
ída com a proclamação de que o instituto da anistia viola a dignidade 
humana.	(...)
Registro a existência, no Brasil, no período republicano, de mais de 
trinta atos de anistia, veiculados pelos seguintes decretos ou leis-me-
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didas:	Decreto	n.	8/1891	(oposição	ao	Governo	do	Marechal	Deodoro	
no	Pará);	Decreto	n.	83/1892	(movimentos	revolucionários	em	Mato	
Grosso	e	no	Rio	Grande	do	Sul);	(...)
Como deveríamos hoje interpretar esses textos? Tomando-se a reali-
dade político-social do nosso tempo, nos dias de hoje, ou aquelas no 
bojo	das	quais	cada	qual	dessas	anistias	foi	concedida?	(...)
Como resolver essa questão com as lentes que a visão da realidade do 
presente instala em nossas mentes? Para fazê-lo força é apreendermos 
a	realidade	histórico-social	do	momento	da	anistia	de	que	se	trata.	(...)
Pois	assim	há	de	ser	também	com	a	anistia	de	que	ora	cogitamos.	Aqui	
estamos, como nas demais anistias a que venho aludindo, diante de 
uma	lei-medida.	É	a	realidade	histórico-social	da	migração	da	ditadura	
para	a	democracia	política,	da	transição	conciliada	de	1979	que	há	de	
ser ponderada para que possamos discernir o significado da expressão 
crimes	conexos	na	Lei	n.	6.683.	É	da	anistia	de	então	que	estamos	a	
cogitar, não da anistia tal e qual uns e outros hoje a concebem, senão 
qual	foi	na	época	conquistada.	Exatamente	aquela	na	qual,	como	afir-
ma inicial, “se procurou” (sic) estender a anistia criminal de natureza 
política	aos	agentes	do	Estado	encarregados	da	repressão.	(...)
Há quem se oponha ao fato de a migração da ditadura para a democra-
cia política ter sido uma transição conciliada, suave em razão de certos 
compromissos.	Isso	porque	foram	todos	absolvidos,	uns	absolvendo-se	
a	si	mesmos.
Ocorre que os subversivos a obtiveram, a anistia, à custa dessa am-
plitude.	Era	ceder	e	sobreviver	ou	não	ceder	e	continuar	a	viver	em	
angústia	(em	alguns	casos,	nem	mesmo	viver).	Quando	se	deseja	negar	
o acordo político que efetivamente existiu resultam fustigados os que 
se	manifestaram	politicamente	em	nome	dos	subversivos.	Inclusive	
a OAB, de modo que nestes autos encontramos a OAB de hoje contra 
a	OAB	de	ontem.	É	inadmissível	desprezarmos	os	que	lutaram	pela	
anistia	como	se	o	tivessem	feito,	todos,	de	modo	ilegítimo.	Como	se	
tivessem	sido	cúmplices	dos	outros.
Para como que menosprezá-la, diz-se que o acordo que resultou na 
anistia	foi	encetado	pela	elite	política.	Mas	quem	haveria	de	compor	
esse acordo, em nome dos subversivos? O que se deseja agora, em uma 
tentativa, mais do que de reescrever, de reconstruir a História? Que a 
transição tivesse sido feita, um dia, posteriormente ao momento da-
quele acordo, com sangue e lágrimas, com violência? Todos desejavam 
que	fosse	sem	violência,	estávamos	fartos	de	violência.
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Pretender, portanto, depois de mais de três décadas, esquivar-se da 
Lei da Anistia para reabrir a discussão sobre crimes praticados no período 
da ditadura militar é equívoco desprovido de suporte legal e que desconsi-
dera as circunstâncias históricas que, num grande esforço de reconciliação 
nacional,	permitiram	sua	edição.	

Não é possível viver retroativamente a história, nem se deve desvir-
tuá-la	para	que	assuma	contornos	que	nos	pareçam	mais	palatáveis.	
Uma nação tem sua dimensão definida pela coragem com que encara 
seu passado, para dele tirar as lições que lhe permitam nunca mais 
repetir	os	erros	cometidos.	(Ministra	Ellen	Gracie,	no	julgamento	da	
ADPF	153.)

Por fim, se o Supremo Tribunal Federal expressamente reconheceu 
a consonância da Lei da Anistia com a própria ordem constitucional pátria, 
não cabe buscar seu afastamento em razão de julgado proferido pela Corte 
Interamericana	de	Direitos	Humanos,	inclusive	porque	o	art.	1º,	§	1º,	da	Lei	
6.683/1979	operou,	para	situações	concretas	e	específicas,	efeitos	imediatos	
e voltados para o passado — como bem disse o ministro Eros Grau, tratou-
-se de uma lei-medida, não de uma regra genérica e abstrata para o futuro 
—, de modo que não poderia mesmo um julgamento posterior, fundado em 
convenção	internacional,	pretender	retroagir	mais	de	30	anos	para	desfa-
zer os efeitos produzidos e exauridos na esfera penal pelo mencionado ato 
normativo.



Ativismo judicial ou ativismo jurídico? O ativismo  
do Poder Judiciário como resposta ao passivismo  

do Poder Legislativo no Brasil

Jorge Ferraz de Oliveira Junior1

1 Introdução

O rótulo ativista, quando atribuído a um magistrado que nunca se 
deparou	com	a	expressão	“ativismo	judicial”,	é	de	causar	arrepios.	

Com efeito, tendo em vista o princípio da inércia do Poder Judiciário 
e da separação de Poderes, a expressão soa como algo que seria proibido ao 
Poder Judiciário, a significar que este estaria usurpando uma competência 
que	não	lhe	fora	conferida;	ou,	então,	agindo	de	ofício.	A	expressão	também	
pode ensejar a errônea interpretação de que o julgador seria militante deste 
ou daquele grupo ou movimento social, o que, se não lhe comprometesse a 
imparcialidade, o colocaria na condição de, no mínimo, suspeito para decidir 
certas	causas.

O fato é que a expressão, desde a sua origem, nos Estados Unidos, 
até	os	dias	atuais,	no	Brasil,	possui	significado	impreciso	e	controvertido.	
Há quem, como Paulo Gustavo Gonet Branco (2011,	p.	392),	defenda que se 
trata de um simples exercício arrojado da jurisdição, para fins de censura 
ou de aplauso; e outros, como Lenio Streck (2012,	p.	22),	que afirmam que 
ativismo é quando o Poder Judiciário ultrapassa os limites da Constituição, 
fazendo	política	judiciária,	para	o	bem	ou	para	o	mal.

Como há de se demonstrar nas próximas linhas, ativismo judicial, 
mais do que relacionar-se a qualidade ou defeito a ser atribuído a este ou 
aquele magistrado, é, na verdade, uma característica do atual sistema de 
asseguramento de direitos e garantias constitucionais e de acesso ao Poder 
Judiciário, para o qual contribuem não apenas membros do Poder Judiciário, 
mas	também	outros	operadores	do	direito.	

1	Juiz	federal	substituto.
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2 Ativismo judicial: origem, conceitos e algumas distinções

Nos Estados Unidos, a expressão “ativismo judicial” (judicial activism) 
geralmente	possui	conotação	negativa.	Contudo,	quando	contraposta	à	ex-
pressão	“passivismo	judicial”,	ativismo	passa	a	ganhar	contornos	positivos.	
Por gerar tanta confusão e não ter significado preciso, Paulo Gustavo Gonet 
Branco	(2011,	p.	387)	afirma	que	tal	expressão	assume	um	“significado	tão	
débil	no	seu	conteúdo	quanto	forte	na	sua	carga	emocional”.

A expressão surgiu em um artigo de cinco páginas, intitulado “The 
Supreme	Court:	1947”, em uma revista leiga (não jurídica) de atualidades, 
a revista Fortune.	No	artigo,	o	seu	autor,	o	jurista	Arthur	Schlesinger	Jr.,	
descrevia as divisões ideológicas entre os membros da Suprema Corte de 
sua época, dividindo os ministros entre “ativistas judiciais” e campeões da 
“auto contenção” (self-restraint).	(BRANCO,	2011,	p.	389). 

Afirma-se que o próprio criador da expressão não teria sido feliz em 
sua	tentativa	de	qualificar	os	ministros.	Hugo	Black,	classificado	como	ativista	
em questões econômicas (CAMPOS,	2011,	p.	545),	seria,	na	verdade,	um	juiz	
autorrestritivo	(BRANCO,	2011,	p.	389).	John	Hart	Ely	(2010,	p.	4-5)	refere-
-se	a	Hugo	Black	como	um	“interpretacionista	típico”.	Liberal	e,	ao	mesmo	
tempo, interpretacionista, sempre que sua filosofia política (liberalismo) 
divergia de sua filosofia constitucional (interpretacionismo), Black optava 
por	esta	última.

Ativismo judicial se contrapõe a autocontenção judicial, que, por sua 
vez, não se confunde com interpretativismo (ou interpretacionismo), tam-
pouco	com	supremacia	legislativa.	John	Hart	Ely	(2010,	p.	122,	131),	e.g., 
leciona que “ativismo” e “automoderação” são categorias que existem tanto 
no interpretacionismo quanto no não interpretacionismo. Luís Roberto Bar-
roso	(2010,	p.	286),	por sua vez, esclarece que ativistas e automoderadores 
não contestam a supremacia judicial (o reconhecimento de que deve caber 
ao Poder Judiciário a última palavra a respeito do controle de constitucio-
nalidade).	Seja	como	for,	as	discussões	quanto	a	ativismo	ou	autocontenção	
guardam certa relação com a problemática concernente à legitimidade de 
imposição de determinados valores à sociedade por um grupo de juízes não 
eleitos	e	de	onde	devem	ser	extraídos	os	aludidos	valores.

Os temas ativismo v. autocontenção, interpretacionismo v. não inter- não inter- inter-
pretativismo (ou construtivismo) e supremacia judicial v. supremacia legis-
lativa,	desde	há	muito,	são	temas	recorrentes	nos	Estados	Unidos.	Algumas	
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características	específicas	do	constitucionalismo	norte-americano	como,	p.	
ex, o common law e a existência de uma Constituição difícil de se emendar e 
demasiadamente sintética — tão sintética que, na dicção de John Hart Ely, 
na Constituição original e pós-emendas, poucos valores substantivos têm 
(e tiveram) proteção segura na Magna Carta americana, que trata, em larga 
medida, de questões procedimentais2 — fizeram que tanto o Poder Legisla-
tivo quanto o Poder Judiciário tivessem uma atitude preponderantemente 
ativista no processo de afirmação de valores que deveriam reger a sociedade, 
o	que	levou	ao	surgimento	de	várias	teorias.

Pertinentemente aos valores que são passíveis de cognição por parte 
do Poder Judiciário para fins de controle de constitucionalidade, costuma-
-se	classificar	as	diferentes	teorias,	nos	Estados	Unidos,	em	dois	grupos:	1)	
interpretativismo, corrente que nega legitimidade ao desempenho de qual-
quer atividade criativa por parte do juiz, que não estaria autorizado a impor 
seus próprios valores à coletividade, mas apenas extraí-los da Magna Carta; 
que,	por	sua	vez,	se	subdivide	em:	1.a)	textualismo: linha teórica segundo a 
qual as normas escritas da Constituição são a única fonte legítima em que 
se	pode	fundar	a	autoridade	judicial;	e	1.b)	originalismo: tese que defende 
que a intenção dos autores da Constituição e dos que a ratificaram vinculam 
o	sentido	a	ser	atribuído	às	suas	cláusulas;	e	2.	Não interpretativismo ou 
construtivismo: linha de pensamento segundo a qual os intérpretes judiciais 
não devem se limitar a extrair os valores erigidos pelos fundadores da Cons-
tituição (founding fathers), mas devem participar do processo de criação de 
tais valores, atribuindo sentido à Constituição a partir dos valores morais 
da coletividade e das mudanças na realidade (BARROSO,	2010,	p.	281-282).

A	autocontenção	judicial	tem	Alexandre	Bickel	como	corifeu.	John	
Hart Ely (2010,	p.	93)	qualifica-o	como	o	constitucionalista	mais	criativo	
dos	últimos	20	anos.	Conrado	Hubner	Mendes	(2011,	p.	108),	por	sua	vez,	
afirma que Bickel teve mais influência pelas questões que suscitou do que 
pelas	respostas	que	forneceu.	Entre	suas	expressões,	a	mais	célebre	foi	a	
“dificuldade	contramajoritária”	do	Poder	Judiciário	(MENDES,	2011,	p.	108).	
Tal expressão refere-se à possibilidade de revisão de atos do Poder Legisla-

2 “a Constituição original tratava principalmente — talvez deva dizer: esmagadoramente — de 
questões	procedimentais	e	estruturais,	e	não	de	identificar	e	preservar	valores	substantivos	espe-
cíficos.	[...]	A	escravidão	foi	um	dos	poucos	valores	protegidos	dos	poderes	políticos	no	documento	
original; a não escravidão é um dos poucos valores que a Constituição assinala para proteção ago-
ra.”	(ELY,	2010,	p.	122,	131).
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tivo (emanados de parlamentares eleitos) pelo Poder Judiciário, constituído 
por	juízes	não	eleitos.	Para	Bickel	(1986	apud	WALDRON,	2006,	p.	1349,	
1365,	1381), a revisão judicial (judicial review) seria um instituto anormal 
(deviant)	na	democracia	americana.

Para Bickel, na revisão de atos do Poder Legislativo, a Corte, ao invés 
de anular uma lei por inconstitucionalidade ou legitimar a lei que reputa 
constitucional, deve exercer “virtudes passivas” e, em um primeiro momento, 
“decidir	não	decidir”,	persuadir	ao	invés	de	coagir,	estimulando	o	debate.	
O Supremo somente deve decidir quando estiverem esgotados os recursos 
de	produção	de	diálogo,	quando	houver	clara	necessidade.	A	Corte,	assim,	
assume um papel de “professor da cidadania” (teacher of the citizenry). (MEN-
DES,	2011,	p.	111-113.)

Outro autor que vê com desconfiança o judicial review é John Hart 
Ely.	Para	ele,	é	inaceitável	que	juízes	nomeados	e	com	cargo	vitalício	reflitam	
melhor	os	valores	convencionais	que	os	representantes	eleitos.	Em	vez	de	
impor valores, devem os juízes policiar os mecanismos através dos quais os 
governantes	vão	representar	os	seus	eleitores.	A	decisão	judicial,	em	casos	
tais, seria semelhante ao direito antitruste, que, ao invés de ditar resultados 
substantivos, deveria apenas atuar quando o mercado está funcionando mal 
de	modo	sistêmico.	Assim,	para	Ely	(2010,	p.	99,	135-137), o controle de 
constitucionalidade de leis somente é cabível para controlar ou corrigir o 
processo de representação, em especial, quando é necessária a desobstru-
ção dos canais de mudança política ou, então, a correção de certos tipos de 
discriminação	contra	as	minorias.

Outro autor que vê com desconfiança o Poder Judiciário é Jeremy 
Waldron.	Para	ele,	é	um	erro	supor	que	os	direitos	fundamentais	são	mais	
protegidos	pelo	Poder	Judiciário	do	que	pelo	Poder	Legislativo.	Para	Waldron,	
se o Poder Legislativo vem funcionando razoavelmente bem, não há razão 
para	a	revisão	judicial	com	o	propósito	de	invalidar	leis	do	Parlamento.	Seria	
um equívoco também afirmar que o sistema de escolhas do Poder Judiciá-
rio, porque lastreado na explicitação da fundamentação das decisões, seria 
melhor	do	que	aquele	utilizado	pelo	Poder	Legislativo.	Para	Waldron	(2006,	
p.	1365,	1375,	1381), os registros dos debates do Congresso Nacional apon-
tam as razões de escolha dos legisladores e, no processo de escolha judicial, 
seja qual for a fundamentação (fraca ou forte), o que valerá será também a 
regra	da	maioria.	Ainda	quanto	a	um	último	registro	digno	de	nota,	citando	
Laurence Tribe, vigoroso defensor da revisão judicial, Waldron afirma que 
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é um erro supor que os direitos civis estejam melhor protegidos pelo Poder 
Judiciário	do	que	pelo	Congresso	Nacional	em	tempos	de	crise.	As	decisões	
judiciais	pós	11	de	Setembro	seriam	um	bom	exemplo	disso.

Além	das	distinções	ativismo/autocontenção,	interpretacionismo/
construtivismo	e	supremacia	judicial/legislativa,	urge	destacar	outras.	Au-
tocontenção	não	significa	conservadorismo.	Ativismo	não	se	confunde	com	
interpretação	progressista	ou	vanguardista.	A	decisão	mais	criticada	da	Su-
prema Corte dos Estados Unidos da América — Dred Scott v. Sandford, 60 
U.S. 393 (1857)	—	foi	uma	decisão	ativista	e,	ao	mesmo	tempo,	conservadora.	
No	caso,	julgado	em	1857,	a	Suprema	Corte	declarou	a	inconstitucionali-
dade	do	Compromisso	do	Missouri	de	1820,	por	meio	do	qual	era	proibida	
a escravidão nos Estados do Norte, onde Dred Scott e sua família haviam 
morado.	Scott	tentava	ver	declarada	a	liberdade	própria	e	de	sua	família	
com base no princípio uma vez livre, sempre livre (once free, always free), já 
que, nada obstante nascido em Estado-membro que permitia a escravidão, 
teria	morado	em	estados	do	norte,	que	proibiam	o	abjeto	instituto.	Aponta-
-se que a decisão da Corte foi um dos motivos deflagradores da Guerra Civil 
Norte-Americana	(BRANCO,	2011,	p.	392).

De outra banda, inúmeros são os casos de ativismo com inspiração 
progressista	ou	vanguardista.	A	Suprema	Corte	na	era	Warren	(1953-1969:	
período em que Earl Warren serviu como Chief of Justice), em que foram 
consolidados diversos direitos civis, fornece bons exemplos de ativismo 
vanguardista.	São	famosas	decisões	desse	período:	1)	Brown v. Board of 
Education, 347 U.S. 483 (1954), que pôs fim à era de segregação racial, base-
ada na doutrina “separados, mas iguais” (separate, but equal);	2)	Miranda 
v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966), case indispensável para quem se propõe a 
falar sobre as raízes históricas da garantia de vedação à autoincriminação 
(privilege against self-incrimination);	3) Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 
479 (1965), landmark case do direito à privacidade, em que se declarou a 
inconstitucionalidade de lei do Estado de Connecticut que criminalizava o 
uso de contraceptivos; entre outros leading cases notáveis.

Como quer que seja, costuma-se usar o termo “ativismo judicial” para 
apontar, para fins de censura ou para o aplauso, um exercício arrojado da 
jurisdição, fora do usual, em especial no que tange a questões morais e po-
líticas (BRANCO,	2011,	p.	392).

Luís	Roberto	Barroso	(2010,	p.	285) conceitua “ativismo judicial” 
como diferentes posturas, que incluem as seguintes condutas: a) aplicação 
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direta da Constituição a situações não expressamente contempladas em seu 
texto e independentemente de manifestação do legislador ordinário; b) decla-
ração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, 
com base em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação 
da Constituição; c) imposição de condutas onde houver abstenções do Poder 
Público,	notadamente	em	matéria	de	políticas	públicas.

De outra banda, autocontenção judicial seria, em síntese, “a conduta 
pela qual o Poder Judiciário procura reduzir, ao mínimo, sua interferência 
nas	ações	de	outros	Poderes”.	Estariam	englobadas	pela	autocontenção	ju-
dicial as seguintes condutas: a) evitar aplicar diretamente a Constituição a 
situações que não estejam no seu âmbito de incidência expressa, aguardan-
do o pronunciamento do legislador ordinário; b) utilizar critérios rígidos 
e conservadores para a declaração de inconstitucionalidade de leis e atos 
normativos (BARROSO,	2010,	p.	286).

3 O Supremo Tribunal Federal pós-1988: da autorrestrição ao 
ativismo judicial

No Brasil, bom exemplo de corte autorrestritiva seria o Supremo Tri-
bunal	Federal	logo	após	o	advento	da	Constituição	de	1988,	sob	a	influência	
da indiscutível capacidade intelectual do ministro Moreira Alves (CAMPOS, 
2011,	p.	545). O posicionamento do Supremo quanto aos efeitos da procedên-
cia do pedido em mandado de injunção ilustra bem o papel autorrestritivo 
da	Corte	nos	primeiros	anos	após	a	promulgação	da	Magna	Carta.

Como sabido, o mandado de injunção é ação constitucional destinada 
a viabilizar o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prer-
rogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania nos casos em 
que	o	legislador	ainda	não	procedeu	à	regulamentação	do	direito	(art.	5º,	
LXXI,	da	CR3).	Mesmo	na	aludida	ação,	em	que	o	Supremo	Tribunal,	desde	os	
primórdios da Constituição, deveria ter papel nitidamente ativista, a maioria 
dos ministros, nos primeiros julgados, não conseguiu abandonar o papel 
de	“legislador	negativo”.	Nos	primeiros	precedentes,	o	Supremo	Tribunal	
Federal adotou uma posição “não concretista”, com equiparação dos efeitos 
do	mandado	de	injunção	à	ação	direta	de	inconstitucionalidade	por	omissão.	

3	“LXXI	–	conceder-se-á	mandado	de	injunção	sempre	que	a	falta	de	norma	regulamentadora	torne	
inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacio-
nalidade, à soberania e à cidadania;”
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O seguinte julgado bem ilustra o antigo posicionamento do Supremo quanto 
à referida ação constitucional:

[...]	Em	face	dos	textos	da	Constituição	Federal	relativos	ao	mandado	
de injunção, é ele ação outorgada ao titular de direito, garantia ou 
prerrogativa	a	que	alude	o	artigo	5.,	LXXI,	dos	quais	o	exercício	está	
inviabilizado pela falta de norma regulamentadora, e ação que visa a 
obter do Poder Judiciário a declaração de inconstitucionalidade dessa 
omissão se estiver caracterizada a mora em regulamentar por parte do 
poder, órgão, entidade ou autoridade de que ela dependa, com a finali-
dade de que se lhe de ciência dessa declaração, para que adote as pro-
vidências necessárias, à semelhança do que ocorre com a ação direta de 
inconstitucionalidade	por	omissão	(artigo	103,	par-2.,	da	carta	magna),	
e de que se determine, se se tratar de direito constitucional oponível 
contra o Estado, a suspensão dos processos judiciais ou administrativos 
de que possa advir para o impetrante dano que não ocorreria se não 
houvesse	a	omissão	inconstitucional.	[...]	(MI	107	QO.	Relator(a):	min.	
Moreira	Alves,	Tribunal	Pleno,	julgado	em	23/11/1989,	DJ	21-09-1990	
PP-09782	EMENT	VOL-01595-01	PP-00001.)

De outra banda, o Supremo Tribunal Federal, em sua atual composi-
ção,	poderia	ser	chamado	de	uma	corte	com	perfil	ativista.	São	exemplos	que	
bem	ilustram	o	ativismo	judicial	da	atual	composição	do	Supremo:	1)	ADC	
12,	relator	ministro	Carlos	Ayres	Britto,	julgada	em	20/08/2009:	declaração	
de constitucionalidade de resolução do CNJ que dispunha sobre a proibição 
de contratação de parentes até o terceiro grau, para cargos de comissão ou 
função gratificada4;	2)	ADI	3.999,	relator	ministro	Joaquim	Barbosa,	julgada	

4	“EMENTA:	AÇÃO	DECLARATÓRIA	DE	CONSTITUCIONALIDADE,	AJUIZADA	EM	PROL	DA	RESOLU-
ÇÃO	Nº	07,	de	18.10.05,	DO	CONSELHO	NACIONAL	DE	JUSTIÇA.	ATO	NORMATIVO	QUE	“DISCIPLINA	
O	EXERCÍCIO	DE	CARGOS,	EMPREGOS	E	FUNÇÕES	POR	PARENTES,	CÔNJUGES	E	COMPANHEIROS	
DE	MAGISTRADOS	E	DE	SERVIDORES	INVESTIDOS	EM	CARGOS	DE	DIREÇÃO	E	ASSESSORAMEN-
TO,	NO	ÂMBITO	DOS	ÓRGÃOS	DO	PODER	JUDICIÁRIO	E	DÁ	OUTRAS	PROVIDÊNCIAS”.	PROCEDÊN-
CIA	DO	PEDIDO.	1.	Os	condicionamentos	impostos	pela	Resolução	nº	07/05,	do	CNJ,	não	atentam	
contra	a	liberdade	de	prover	e	desprover	cargos	em	comissão	e	funções	de	confiança.	As	restrições	
constantes do ato resolutivo são, no rigor dos termos, as mesmas já impostas pela Constituição de 
1988,	dedutíveis	dos	republicanos	princípios	da	impessoalidade,	da	eficiência,	da	igualdade	e	da	
moralidade.	2.	Improcedência	das	alegações	de	desrespeito	ao	princípio	da	separação	dos	Poderes	
e	ao	princípio	federativo.	O	CNJ	não	é	órgão	estranho	ao	Poder	Judiciário	(art.	92,	CF)	e	não	está	a	
submeter	esse	Poder	à	autoridade	de	nenhum	dos	outros	dois.	O	Poder	Judiciário	tem	uma	singular	
compostura de âmbito nacional, perfeitamente compatibilizada com o caráter estadualizado de 
uma	parte	dele.	Ademais,	o	art.	125	da	Lei	Magna	defere	aos	Estados	a	competência	de	organizar	a	
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em	12/11/2008:	declaração	de	constitucionalidade	de	resoluções	do	TSE	
que regiam o processo e o julgamento de perda do mandado parlamentar na 
hipótese de desfiliação partidária5;	3)	ADI	4.277	e	ADPF	132,	relator	ministro	

sua	própria	Justiça,	mas	não	é	menos	certo	que	esse	mesmo	art.	125,	caput, junge essa organização 
aos	princípios	‘estabelecidos’	por	ela,	Carta	Maior,	neles	incluídos	os	constantes	do	art.	37,	cabeça.	
3.	Ação	julgada	procedente	para:	a)	emprestar	interpretação	conforme	à	Constituição	para	deduzir	
a	função	de	chefia	do	substantivo	‘direção’	nos	incisos	II,	III,	IV,	V	do	artigo	2°	do	ato	normativo	em	
foco;	b)	declarar	a	constitucionalidade	da	Resolução	nº	07/2005,	do	Conselho	Nacional	de	Justiça.”	
(ADC	12.	Relator(a):	min.	Carlos	Britto,	Tribunal	Pleno,	julgado	em	20/08/2008,	DJe-237	DIVULG	
17-12-2009	PUBLIC	18-12-2009	EMENT	VOL-02387-01	PP-00001	RTJ	VOL-00215-	PP-00011	RT	v.	
99,	n.	893,	2010,	p.	133-149.)

5	“EMENTA:	AÇÃO	DIRETA	DE	INCONSTITUCIONALIDADE.	RESOLUÇÕES	DO	TRIBUNAL	SUPERIOR	
ELEITORAL	22.610/2007	e	22.733/2008.	DISCIPLINA	DOS	PROCEDIMENTOS	DE	 JUSTIFICAÇÃO	
DA	DESFILIAÇÃO	PARTIDÁRIA	E	DA	PERDA	DO	CARGO	ELETIVO.	FIDELIDADE	PARTIDÁRIA.	1.	
Ação	direta	de	inconstitucionalidade	ajuizada	contra	as	Resoluções	22.610/2007	e	22.733/2008,	
que	disciplinam	a	perda	do	cargo	eletivo	e	o	processo	de	 justificação	da	desfiliação	partidária.	
2.	Síntese	das	violações	constitucionais	argüidas.	Alegada	contrariedade	do	art.	2º	da	Resolução	
ao	art.	121	da	Constituição,	que	ao	atribuir	a	competência	para	examinar	os	pedidos	de	perda	de	
cargo	eletivo	por	 infidelidade	partidária	ao	TSE	e	aos	Tribunais	Regionais	Eleitorais,	 teria	con-
trariado	a	 reserva	de	 lei	 complementar	para	definição	das	 competências	de	Tribunais,	 Juízes	 e	
Juntas	Eleitorais	(art.	121	da	Constituição).	Suposta	usurpação	de	competência	do	Legislativo	e	do	
Executivo	para	dispor	sobre	matéria	eleitoral	(arts.	22,	I,	48	e	84,	IV,	da	Constituição),	em	virtude	
de	o	art.	1º	da	Resolução	disciplinar	de	maneira	inovadora	a	perda	do	cargo	eletivo.	Por	estabele-
cer	normas	de	caráter	processual,	como	a	forma	da	petição	inicial	e	das	provas	(art.	3º),	o	prazo	
para	a	resposta	e	as	conseqüências	da	revelia	(art.	3º,	caput	e	par.	ún.),	os	requisitos	e	direitos	da	
defesa	(art.	5º),	o	julgamento	antecipado	da	lide	(art.	6º),	a	disciplina	e	o	ônus	da	prova	(art.	7º,	
caput	e	par.	ún.,	art.	8º),	a	Resolução	também	teria	violado	a	reserva	prevista	nos	arts.	22,	I,	48	e	
84,	IV	da	Constituição.	Ainda	segundo	os	requerentes,	o	texto	impugnado	discrepa	da	orientação	
firmada	pelo	Supremo	Tribunal	Federal	nos	precedentes	que	inspiraram	a	Resolução,	no	que	se	
refere à atribuição ao Ministério Público eleitoral e ao terceiro interessado para, ante a omissão do 
Partido	Político,	postular	a	perda	do	cargo	eletivo	(art.	1º,	§	2º).	Para	eles,	a	criação	de	nova	atri-
buição	ao	MP	por	resolução	dissocia-se	da	necessária	reserva	de	lei	em	sentido	estrito	(arts.	128,	
§	5º,	e	129,	IX,	da	Constituição).	Por	outro	lado,	o	suplente	não	estaria	autorizado	a	postular,	em	
nome	próprio,	a	aplicação	da	sanção	que	assegura	a	fidelidade	partidária,	uma	vez	que	o	mandato	
“pertenceria”	ao	Partido.)	Por	fim,	dizem	os	requerentes	que	o	ato	impugnado	invadiu	competência	
legislativa,	violando	o	princípio	da	separação	dos	poderes	(arts.	2º,	60,	§	4º,	III	da	Constituição).	
3.	O	Supremo	Tribunal	Federal,	por	ocasião	do	 julgamento	dos	Mandados	de	Segurança	26.602,	
26.603	e	26.604	reconheceu	a	existência	do	dever	constitucional	de	observância	do	princípio	da	
fidelidade	partidária.	Ressalva	do	entendimento	então	manifestado	pelo	ministro-relator.	4.	Não	
faria sentido a Corte reconhecer a existência de um direito constitucional sem prever um instru-
mento	para	assegurá-lo.	5.	As	resoluções	impugnadas	surgem	em	contexto	excepcional	e	transi-
tório,	 tão-somente	como	mecanismos	para	salvaguardar	a	observância	da	 fidelidade	partidária	
enquanto o Poder Legislativo, órgão legitimado para resolver as tensões típicas da matéria, não se 
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Carlos	Ayres	Britto,	julgado	em	05/05/2011:	interpretação	conforme	do	art.	
1.723	do	Código	Civil	(e	mutação	constitucional	da	interpretação	do	art.	226,	
§	3º,	da	CR),	para	reconhecer	a	pessoas	do	mesmo	sexo	(união	homoafetiva)	
o regramento infraconstitucional da união estável6.

pronunciar.	6.	São	constitucionais	as	Resoluções	22.610/2007	e	22.733/2008	do	Tribunal	Superior	
Eleitoral.	Ação	direta	de	inconstitucionalidade	conhecida,	mas	julgada	improcedente.”	(ADI	3999.	
Relator(a):	min.	JOAQUIM	BARBOSA,	Tribunal	Pleno,	julgado	em	12/11/2008,	DJe-071	DIVULG	16-
04-2009	PUBLIC	17-04-2009	EMENT	VOL-02356-01	PP-00099	RTJ	VOL-00208-03	PP-01024.)

6	“1.	 ARGUIÇÃO	DE	DESCUMPRIMENTO	DE	 PRECEITO	 FUNDAMENTAL	 (ADPF).	 PERDA	PARCIAL	
DE	OBJETO.	RECEBIMENTO,	NA	PARTE	REMANESCENTE,	COMO	AÇÃO	DIRETA	DE	INCONSTITU-
CIONALIDADE.	 UNIÃO	HOMOAFETIVA	 E	 SEU	RECONHECIMENTO	 COMO	 INSTITUTO	 JURÍDICO.	
CONVERGÊNCIA	DE	OBJETOS	ENTRE	AÇÕES	DE	NATUREZA	ABSTRATA.	JULGAMENTO	CONJUN-
TO.	Encampação	dos	fundamentos	da	ADPF	nº	132-RJ	pela	ADI	nº	4.277-DF,	com	a	finalidade	de	
conferir	“interpretação	conforme	à	Constituição”	ao	art.	1.723	do	Código	Civil.	Atendimento	das	
condições	da	ação.	2.	PROIBIÇÃO	DE	DISCRIMINAÇÃO	DAS	PESSOAS	EM	RAZÃO	DO	SEXO,	SEJA	NO	
PLANO	DA	DICOTOMIA	HOMEM/MULHER	(GÊNERO),	SEJA	NO	PLANO	DA	ORIENTAÇÃO	SEXUAL	
DE	CADA	QUAL	DELES.	A	PROIBIÇÃO	DO	PRECONCEITO	COMO	CAPÍTULO	DO	CONSTITUCIONA-
LISMO	FRATERNAL.	HOMENAGEM	AO	PLURALISMO	COMO	VALOR	SÓCIO-POLÍTICO-CULTURAL.	
LIBERDADE	PARA	DISPOR	DA	PRÓPRIA	SEXUALIDADE,	INSERIDA	NA	CATEGORIA	DOS	DIREITOS	
FUNDAMENTAIS	DO	INDIVÍDUO,	EXPRESSÃO	QUE	É	DA	AUTONOMIA	DE	VONTADE.	DIREITO	À	
INTIMIDADE	E	À	VIDA	PRIVADA.	CLÁUSULA	PÉTREA.	O	sexo	das	pessoas,	salvo	disposição	cons-
titucional expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como fator de desigualação 
jurídica.	Proibição	de	preconceito,	à	luz	do	inciso	IV	do	art.	3º	da	Constituição	Federal,	por	colidir	
frontalmente	com	o	objetivo	constitucional	de	“promover	o	bem	de	todos”.	Silêncio	normativo	da	
Carta Magna a respeito do concreto uso do sexo dos indivíduos como saque da kelseniana “norma 
geral negativa”, segundo a qual “o que não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está ju-
ridicamente	permitido”.	Reconhecimento	do	direito	à	preferência	sexual	como	direta	emanação	
do princípio da “dignidade da pessoa humana”: direito a auto-estima no mais elevado ponto da 
consciência	do	indivíduo.	Direito	à	busca	da	felicidade.	Salto	normativo	da	proibição	do	precon-
ceito	para	a	proclamação	do	direito	à	liberdade	sexual.	O	concreto	uso	da	sexualidade	faz	parte	
da	autonomia	da	vontade	das	pessoas	naturais.	Empírico	uso	da	sexualidade	nos	planos	da	intimi-
dade	e	da	privacidade	constitucionalmente	tuteladas.	Autonomia	da	vontade.	Cláusula	pétrea.	3.	
TRATAMENTO	CONSTITUCIONAL	DA	INSTITUIÇÃO	DA	FAMÍLIA.	RECONHECIMENTO	DE	QUE	A	
CONSTITUIÇÃO	FEDERAL	NÃO	EMPRESTA	AO	SUBSTANTIVO	“FAMÍLIA”	NENHUM	SIGNIFICADO	
ORTODOXO	OU	DA	PRÓPRIA	TÉCNICA	 JURÍDICA.	A	FAMÍLIA	COMO	CATEGORIA	SÓCIO-CULTU-
RAL	E	PRINCÍPIO	ESPIRITUAL.	DIREITO	SUBJETIVO	DE	CONSTITUIR	FAMÍLIA.	INTERPRETAÇÃO	
NÃO-REDUCIONISTA.	O	caput	do	art.	226	confere	à	família,	base	da	sociedade,	especial	proteção	
do	Estado.	Ênfase	constitucional	à	instituição	da	família.	Família	em	seu	coloquial	ou	proverbial	
significado	de	núcleo	doméstico,	pouco	importando	se	formal	ou	informalmente	constituída,	ou	se	
integrada	por	casais	heteroafetivos	ou	por	pares	homoafetivos.	A	Constituição	de	1988,	ao	utili-
zar-se da expressão “família”, não limita sua formação a casais heteroafetivos nem a formalidade 
cartorária,	celebração	civil	ou	liturgia	religiosa.	Família	como	instituição	privada	que,	voluntaria-
mente constituída entre pessoas adultas, mantém com o Estado e a sociedade civil uma necessária 
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relação	tricotômica.	Núcleo	familiar	que	é	o	principal	lócus	institucional	de	concreção	dos	direitos	
fundamentais	que	a	própria	Constituição	designa	por	“intimidade	e	vida	privada”	(inciso	X	do	art.	
5º).	Isonomia	entre	casais	heteroafetivos	e	pares	homoafetivos	que	somente	ganha	plenitude	de	
sentido	se	desembocar	no	igual	direito	subjetivo	à	formação	de	uma	autonomizada	família.	Família	
como	figura	central	ou	continente,	de	que	tudo	o	mais	é	conteúdo.	Imperiosidade	da	interpretação	
não-reducionista do conceito de família como instituição que também se forma por vias distintas 
do	casamento	civil.	Avanço	da	Constituição	Federal	de	1988	no	plano	dos	costumes.	Caminhada	na	
direção	do	pluralismo	como	categoria	sócio-político-cultural.	Competência	do	Supremo	Tribunal	
Federal para manter, interpretativamente, o Texto Magno na posse do seu fundamental atributo da 
coerência,	o	que	passa	pela	eliminação	de	preconceito	quanto	à	orientação	sexual	das	pessoas.	4.	
UNIÃO	ESTÁVEL.	NORMAÇÃO	CONSTITUCIONAL	REFERIDA	A	HOMEM	E	MULHER,	MAS	APENAS	
PARA	ESPECIAL	PROTEÇÃO	DESTA	ÚLTIMA.	FOCADO	PROPÓSITO	CONSTITUCIONAL	DE	ESTA-
BELECER	RELAÇÕES	JURÍDICAS	HORIZONTAIS	OU	SEM	HIERARQUIA	ENTRE	AS	DUAS	TIPOLO-
GIAS	 DO	 GÊNERO	 HUMANO.	 IDENTIDADE	 CONSTITUCIONAL	 DOS	 CONCEITOS	 DE	 “ENTIDADE	
FAMILIAR”	E	“FAMÍLIA”.	A	referência	constitucional	à	dualidade	básica	homem/mulher,	no	§3º	do	
seu	art.	226,	deve-se	ao	centrado	intuito	de	não	se	perder	a	menor	oportunidade	para	favorecer	
relações	 jurídicas	horizontais	ou	sem	hierarquia	no	âmbito	das	sociedades	domésticas.	Reforço	
normativo	a	um	mais	eficiente	combate	à	renitência	patriarcal	dos	costumes	brasileiros.	Impos-
sibilidade	de	uso	da	letra	da	Constituição	para	ressuscitar	o	art.	175	da	Carta	de	1967/1969.	Não	
há	como	fazer	rolar	a	cabeça	do	art.	226	no	patíbulo	do	seu	parágrafo	terceiro.	Dispositivo	que,	ao	
utilizar	da	terminologia	“entidade	familiar”,	não	pretendeu	diferenciá-la	da	“família”.	Inexistência	
de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de constituição de um novo 
e	autonomizado	núcleo	doméstico.	Emprego	do	fraseado	“entidade	familiar”	como	sinônimo	per-
feito	de	família.	A	Constituição	não	interdita	a	formação	de	família	por	pessoas	do	mesmo	sexo.	
Consagração do juízo de que não se proíbe nada a ninguém senão em face de um direito ou de pro-
teção de um legítimo interesse de outrem, ou de toda a sociedade, o que não se dá na hipótese sub 
judice.	Inexistência	do	direito	dos	indivíduos	heteroafetivos	à	sua	não-equiparação	jurídica	com	
os	indivíduos	homoafetivos.	Aplicabilidade	do	§	2º	do	art.	5º	da	Constituição	Federal,	a	evidenciar	
que outros direitos e garantias, não expressamente listados na Constituição, emergem “do regime 
e dos princípios por ela adotados”, verbis: ‘Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados interna-
cionais	em	que	a	República	Federativa	do	Brasil	seja	parte’.	5.	DIVERGÊNCIAS	LATERAIS	QUANTO	
À	FUNDAMENTAÇÃO	DO	ACÓRDÃO.	Anotação	de	que	os	Ministros	Ricardo	Lewandowski,	Gilmar	
Mendes e Cezar Peluso convergiram no particular entendimento da impossibilidade de ortodoxo 
enquadramento	da	união	homoafetiva	nas	espécies	de	família	constitucionalmente	estabelecidas.	
Sem embargo, reconheceram a união entre parceiros do mesmo sexo como uma nova forma de en-
tidade	familiar.	Matéria	aberta	à	conformação	legislativa,	sem	prejuízo	do	reconhecimento	da	ime-
diata	auto-aplicabilidade	da	Constituição.	6.	 INTERPRETAÇÃO	DO	ART.	1.723	DO	CÓDIGO	CIVIL	
EM	CONFORMIDADE	COM	A	CONSTITUIÇÃO	FEDERAL	(TÉCNICA	DA	“INTERPRETAÇÃO	CONFOR-
ME”).	RECONHECIMENTO	DA	UNIÃO	HOMOAFETIVA	COMO	FAMÍLIA.	PROCEDÊNCIA	DAS	AÇÕES.	
Ante	a	possibilidade	de	interpretação	em	sentido	preconceituoso	ou	discriminatório	do	art.	1.723	
do Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a utilização da técnica de ‘inter-
pretação	conforme	à	Constituição’.	Isso	para	excluir	do	dispositivo	em	causa	qualquer	significado	
que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo 
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No	artigo	“Moreira	Alves	v.	Gilmar	Mendes:	a	evolução	da	dimensão	
metodológica e processual do ativismo judicial do Supremo Tribunal Fe-
deral”, Carlos Alexandre de Azevedo Campos	(2011,	p.	568)	apresenta como 
um dos principais fatores de mudança da orientação da Suprema Corte a 
posse do ministro Gilmar Mendes ao Supremo Tribunal Federal em junho 
2002,	nomeado	pelo	ex-presidente	Fernando	Henrique	Cardoso.	

Sem dúvida, é inegável a contribuição do ministro Gilmar Mendes 
ao	incremento	do	ativismo	da	Corte	Suprema.	Entre	outros	méritos,	o	mi-
nistro introduziu no Brasil diversas técnicas de controle de constitucio-
nalidade do direito tedesco e, com sua notável influência, ainda quando 
era advogado-geral da União, já começara a ampliar significativamente o 
modelo concentrado de constitucionalidade7.	Também	contribuiu	para	o	
aumento do ativismo no Supremo o perfil (mais ativista) de outros notáveis 
membros nomeados no primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula	da	Silva,	como,	p.	ex.,	o	do	ministro	aposentado	Carlos	Ayres	Britto	e	
o	ministro	Joaquim	Barbosa.

Todavia, a principal razão do incremento do ativismo da Suprema 
Corte, mais do que o perfil ativista de alguns ministros que a compõem, pa-
rece	ser	a	inércia	do	Congresso	Nacional	em	legislar	temas	polêmicos.	Aliás,	
passados	mais	de	20	anos	da	promulgação	da	Constituição,	indaga-se	se	o	
próprio ministro Moreira Alves, indicado como o melhor representante da 
filosofia da autocontenção no âmbito da Suprema Corte, manteria o mesmo 
posicionamento autorrestritivo que adotara nos primeiros anos após a pro-
mulgação	da	Constituição.

Com	efeito,	passados	quase	25	anos	e	aprovadas	mais	de	cinco	mil	leis	
desde a promulgação da Constituição, a lacuna legislativa quanto a determi-
nados temas, tais como o regulamento da greve dos servidores públicos e a 
aposentadoria especial do referido setor, que possuem “mandado expresso 
de	legislação”	(art.	37,	VII,	e	40,	§1º,	da	CR,	em	sua	redação	original,	ou	40,	

sexo	como	família.	Reconhecimento	que	é	de	ser	feito	segundo	as	mesmas	regras	e	com	as	mes-
mas	consequências	da	união	estável	heteroafetiva.”	 (ADI	4277.	Relator(a):	min.	AYRES	BRITTO,	
Tribunal	Pleno,	julgado	em	05/05/2011,	DJe-198	DIVULG	13-10-2011	PUBLIC	14-10-2011	EMENT	
VOL-02607-03	PP-00341	RTJ	VOL-00219-	PP-00212.)

7	A	regulamentação	da	Arguição	de	Descumprimento	de	Preceito	Fundamental	(artigo	102,	§	1º,	da	
Constituição), quando ainda era advogado-geral da União, foi um dos muitos êxitos do ministro 
Gilmar	Ferreira	Mendes,	na	ampliação	do	processo	de	controle	concentrado.
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§	4º,	em	sua	redação	atual8), somente pode ser explicada pelo interesse do 
Poder	Legislativo	em	não	legislar.

O interesse em não legislar, por sua vez, possui diversos fatores, entre 
eles o caráter analítico da Constituição brasileira, a repartição de competên-
cias legislativas, com preponderância da competência do Legislativo Federal, 
e	deita	raízes	no	próprio	sistema	eleitoral	brasileiro.	Note-se	que,	enquanto,	
nos Estados Unidos, o sistema majoritário leva à sobrevivência de poucos 
candidatos e, consequentemente, a poucos partidos, que são facilmente di-
ferenciados quanto a temas relacionados a direitos civis, sociais e matéria 
tributária, no Brasil, em prestígio ao pluripartidarismo, que seria mais ade-
quado às representações das minorias, adotou-se um sistema proporcional 
de lista aberta com voto uninominal, em que cada voto é atribuído, ao mesmo 
tempo,	para	um	candidato	e	para	a	legenda	que	o	ajudará	a	eleger.	Nesse	
sistema, são eleitos os mais votados entre os partidos que ultrapassaram 
o quociente eleitoral, de acordo com o número de vagas conquistadas por 
cada	legenda.	Acrescente-se	ao	original	sistema	brasileiro	a	possibilidade	

8	“Art.	37.	A	administração	pública	direta	e	indireta	de	qualquer	dos	Poderes	da	União,	dos	Estados,	
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, mo-
ralidade,	publicidade	e	eficiência	e,	também,	ao	seguinte:
[...]
VII	-	o	direito	de	greve	será	exercido	nos	termos	e	nos	limites	definidos	em	lei	específica;
[...]
Art.	40.	O	servidor	será	aposentado:
[...]
§	1º	-	Lei	complementar	poderá	estabelecer	exceções	ao	disposto	no	inciso	III,	“a”	e	“c”,	no	caso	de	
exercício	de	atividades	consideradas	penosas,	insalubres	ou	perigosas.
[...]
Art.	40.	Aos	servidores	titulares	de	cargos	efetivos	da	União,	dos	Estados,	do	Distrito	Federal	e	dos	
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 
inativos	e	dos	pensionistas,	observados	critérios	que	preservem	o	equilíbrio	financeiro	e	atuarial	
e	o	disposto	neste	artigo.	(Redação	dada	pela	Emenda	Constitucional	nº	41,	19.12.2003)
[...]
§	4º	É	vedada	a	adoção	de	requisitos	e	critérios	diferenciados	para	a	concessão	de	aposentadoria	
aos	abrangidos	pelo	regime	de	que	trata	este	artigo,	ressalvados,	nos	termos	definidos	em	leis	com-
plementares,	os	casos	de	servidores:	(Redação	dada	pela	Emenda	Constitucional	nº	47,	de	2005).
I	portadores	de	deficiência;	(Incluído	pela	Emenda	Constitucional	nº	47,	de	2005).
II	que	exerçam	atividades	de	risco;	(Incluído	pela	Emenda	Constitucional	nº	47,	de	2005).
III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integri-
dade	física.	(Incluído	pela	Emenda	Constitucional	nº	47,	de	2005.)”
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de coalizões entre partidos meramente instrumentais (ou seja: que valem 
somente	enquanto	durarem	as	eleições).

Tal sistema, ao cabo de contas, faz com que os parlamentares, com 
raras	exceções,	evitem	firmar	posição	quanto	a	temas	polêmicos.	Para	boa	
parte dos membros das duas Casas do Poder Legislativo, mais do que o desin-
teresse de legislar em relação a certos temas, existe, na verdade, o interesse 
em não legislar, evitar temas polêmicos em que a assunção de determina-
da	posição	possa	afastar	parcela	de	votos	do	eleitorado	que	o	elegeu.	Com	
efeito, no sistema proporcional, em que poucos candidatos ultrapassam o 
quociente eleitoral, cada voto é importante e, assim, parece ser uma inte-
ressante	estratégia	não	firmar	posição	quanto	a	temas	polêmicos.	Por	causa	
dessas idiossincrasias do nosso sistema eleitoral, talvez não haja melhor dito 
chistoso a representar o posicionamento de boa parte dos congressistas 
em	temas	polêmicos:	“não	sou	contra	nem	a	favor,	muito	pelo	contrário...”.

Essa omissão consciente do Poder Legislativo é denominada, por 
alguns autores, de “delegação estratégica” (de questões polêmicas) ao Po-
der	Judiciário.	A	respeito	do	tema,	Bernardo	Abreu	de	Medeiros	(2011,	p.	
535)	chega	a	afirmar	que	é	quase	uma	impossibilidade	o	Poder	Legislativo	
deliberar sobre certas questões como, e.g.,	o	aborto	e	a	união	homoafetiva,	
que	deverão	ser	deixadas	para	o	Poder	Judiciário.	

4 Por que ativismo jurídico e não ativismo judicial

Ao deixar de legislar sobre a matéria, o interessado procurará quem 
puder assegurar a sua pretensão e, nesse aspecto, o Poder Judiciário mostra-
-se	a	mais	democrática	das	instituições.	Diferentemente	do	Poder	Legisla-
tivo, o Poder Judiciário não pode aludir à conveniência ou oportunidade de 
julgar as questões morais que lhe são apresentadas (non liquet): ou afirma 
o	direito	ou	o	nega.	

Partindo dessa constatação, ao invés de “ativismo judicial”, prefere-
-se a expressão “ativismo jurídico”, cujo primeiro contato do pesquisador 
remete	aos	escritos	do	emérito	professor	da	UFMA	–	Universidade	Federal	
do Maranhão, José Cláudio Pavão Santana9.	Prefere-se	a	expressão	“ativismo	

9	A	 respeito	do	 tema,	 confiram-se	 as	 seguintes	 conferências	proferidas	pelo	 jurista:	 “Constituição:	
entre o contratado e o desejado”; “A Constituição de ontem ou de hoje: o que nos revela o futuro? Os 
400	anos	das	Leis	Fundamentais	do	Maranhão”;	“República	complacente	ou	monarquia	relutante:	a	
constituição	fragilizada”.	Disponível em: <http://claudiopavao.blogspot.com.br>.	Acesso em: 28 jun. 2013.
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jurídico”	a	ativismo	judicial,	porquanto	a	1ª	expressão	ressalta	o	princípio	
da inércia do Poder Judiciário, dando devido crédito aos demais operado-
res do Direito — defensores públicos, advogados, membros do Ministério 
Público	etc.	—,	corresponsáveis	pela	concretização	dos	direitos	e	garantias	
fundamentais.	

Aliás, considerado o grande volume de demandas que são levadas ao 
Poder Judiciário — principalmente nos juizados especiais, em que a ausência 
de	condenação	de	honorários	na	1ª	instância	e	a	gratuidade	da	justiça	são	
fatores que afastam eventual inibição no ajuizamento das demandas —, os 
juízes atuam, geralmente, mais como limitadores do ativismo exagerado 
de outros operadores do direito do que como os protagonistas do ativismo 
judicial	(ou	jurídico).

A preferência por ativismo jurídico é pertinente até nos casos em 
que os tribunais exercem poder normativo, já que, mesmo nesses casos, o 
exercício do poder jurisdicional decorre geralmente de provocação das par-
tes	interessadas.	A	regulamentação	do	processo	de	perda	do	cargo	eletivo	
no caso de infidelidade partidária, certamente um dos mais citados casos 
de ativismo judicial do Poder Judiciário nos últimos anos, é um bom exem-
plo disso (ativismo jurídico por provocação, mesmo no exercício do poder 
normativo).	As	resoluções	que	tratam	do	tema	(Resoluções	22.610/2007	
e	22.733/2008),	elaboradas	com	base	no	poder	normativo	conferido	ao	
Tribunal	Superior	Eleitoral	(art.	1º,	parágrafo	único,	c/c	o	art.	23,	IX,	do	Có-
digo Eleitoral10,	c/c	o	art.	61	da	Lei	9.096/199511), decorreram de consultas 
apresentadas por partidos políticos que almejavam que o Tribunal definisse 
a quem pertenceria o mandato parlamentar: se ao candidato diplomado ou 
ao	partido	que	o	elegeu	(confira-se:	MS	26602,	relator	ministro	Eros	Grau,	
julgado	em	04/10/200712).

10	 Art.	1º	Este	Código	contém	normas	destinadas	a	assegurar	a	organização	e	o	exercício	de	direitos	
políticos	precipuamente	os	de	votar	e	ser	votado.
Parágrafo	único.	O	Tribunal	Superior	Eleitoral	expedirá	Instruções	para	sua	fiel	execução.
[...]
Art.	23	-	Compete,	ainda,	privativamente,	ao	Tribunal	Superior,
[...]
IX	-	expedir	as	instruções	que	julgar	convenientes	à	execução	deste	Código;

11	 Art.	61.	O	Tribunal	Superior	Eleitoral	expedirá	instruções	para	a	fiel	execução	desta	Lei.
12	 “EMENTA:	 CONSTITUCIONAL.	 ELEITORAL.	 MANDADO	 DE	 SEGURANÇA.	 FIDELIDADE	 PARTI-
DÁRIA.	DESFILIAÇÃO.	PERDA	DE	MANDATO.	ARTS.	14,	§	3º,	V	E	55,	I	A	VI	DA	CONSTITUIÇÃO.	
CONHECIMENTO	DO	MANDADO	DE	SEGURANÇA,	RESSALVADO	ENTENDIMENTO	DO	RELATOR.	
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O reconhecimento do ativismo jurídico como decorrência do atual 
modelo de asseguramento de direitos fundamentais não significa, contudo, 
que o exercício da interpretação constitucional deva se realizar de maneira 
ilimitada.

Como bem leciona Lenio Streck (2012,	p.	14,	26,	58,	61), o solipsismo 
do Poder Judiciário não é exclusividade da Escola do Direito Livre e tam-
pouco	foi	resolvido	pelo	positivismo	normativista.	Para	o	autor,	expressões	
do gênero “a Constituição é aquilo o que o Supremo Tribunal Federal diz 
que é”, “o juiz não se subordina a nada, a não ser ao tribunal de sua razão”, 
“princípio do livre convencimento motivado”, “decido de acordo com minha 
consciência” e “sentença vem de sentire” correspondem ao superado para-
digma	da	filosofia	da	consciência.	Paradigma	que,	iniciando	em	Descartes	
(penso, logo existo) e passando por Kant (e seu imperativo categórico), en-
tre outros filósofos, foi suplantado com o giro ontológico de Heidegger e a 
hermenêutica	filosófica	de	Gadamer.

É na linguagem que se dá o sentido, e não na consciência do sujeito 
pensante.	É	na	filosofia	da	linguagem	que	ocorre	um	deslocamento	do	so-

SUBSTITUIÇÃO	DO	DEPUTADO	FEDERAL	QUE	MUDA	DE	PARTIDO	PELO	SUPLENTE	DA	LEGEN-
DA	ANTERIOR.	ATO	DO	PRESIDENTE	DA	CÂMARA	QUE	NEGOU	POSSE	AOS	SUPLENTES.	CON-
SULTA,	AO	TRIBUNAL	SUPERIOR	ELEITORAL,	QUE	DECIDIU	PELA	MANUTENÇÃO	DAS	VAGAS	
OBTIDAS	PELO	SISTEMA	PROPORCIONAL	EM	FAVOR	DOS	PARTIDOS	POLÍTICOS	E	COLIGAÇÕES.	
ALTERAÇÃO	DA	 JURISPRUDÊNCIA	DO	SUPREMO	TRIBUNAL	FEDERAL.	MARCO	TEMPORAL	A	
PARTIR	DO	QUAL	A	FIDELIDADE	PARTIDÁRIA	DEVE	SER	OBSERVADA	[27.3.07].	EXCEÇÕES	DE-
FINIDAS	E	EXAMINADAS	PELO	TRIBUNAL	SUPERIOR	ELEITORAL.	DESFILIAÇÃO	OCORRIDA	AN-
TES	DA	RESPOSTA	À	CONSULTA	AO	TSE.	ORDEM	DENEGADA.	1.	Mandado	de	segurança	conhe-
cido, ressalvado entendimento do Relator, no sentido de que as hipóteses de perda de mandato 
parlamentar, taxativamente previstas no texto constitucional, reclamam decisão do Plenário ou 
da Mesa Diretora, não do Presidente da Casa, isoladamente e com fundamento em decisão do Tri-
bunal	Superior	Eleitoral.	2.	A	permanência	do	parlamentar	no	partido	político	pelo	qual	se	elegeu	
é	imprescindível	para	a	manutenção	da	representatividade	partidária	do	próprio	mandato.	Daí	a	
alteração	da	jurisprudência	do	Tribunal,	a	fim	de	que	a	fidelidade	do	parlamentar	perdure	após	
a	posse	no	cargo	eletivo.	3.	O	instituto	da	fidelidade	partidária,	vinculando	o	candidato	eleito	ao	
partido,	passou	a	vigorar	a	partir	da	resposta	do	Tribunal	Superior	Eleitoral	à	Consulta	n.	1.398,	
em	27	de	março	de	2007.	4.	O	abandono	de	legenda	enseja	a	extinção	do	mandato	do	parlamentar,	
ressalvadas	situações	específicas,	tais	como	mudanças	na	ideologia	do	partido	ou	perseguições	
políticas,	a	serem	definidas	e	apreciadas	caso	a	caso	pelo	Tribunal	Superior	Eleitoral.	5.	Os	parla-
mentares litisconsortes passivos no presente mandado de segurança mudaram de partido antes 
da	resposta	do	Tribunal	Superior	Eleitoral.	Ordem	denegada.	(MS	26602.	Relator(a):		Min.	EROS	
GRAU,	Tribunal	Pleno,	julgado	em	04/10/2007,	DJe-197	DIVULG	16-10-2008	PUBLIC	17-10-2008	
EMENT	VOL-02337-02	PP-00190	RTJ	VOL-00208-01	PP-00072).
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lipsismo	subjetivista	para	um	contexto	intersubjetivo	de	fundamentação.	As	
teorias argumentativas, que apostam na vontade do intérprete, sofrem de 
um	letal	déficit	democrático.	Combater	a	discricionariedade,	o	ativismo13, o 
positivismo fático, que são algumas das faces do subjetivismo, é um compro-
misso com a Constituição e com a legislação democraticamente construída 
(STRECK,	2012,	p.	61,	86,	91,	110).

A Constituição não pode se reduzir tão somente àquilo que um grupo 
de ilustrados afirma que ela é, por melhor que seja a intenção dos componen-
tes	do	aludido	grupo.	Principalmente	quando,	no	exercício	da	interpretação	
constitucional, parecem conferir um sentido à norma totalmente contrário 
à	moldura	semântica	do	dispositivo.	

5 Conclusões

Ao final do artigo, chega-se às seguintes conclusões:
a) a expressão ativismo judicial, desde sua origem, tem-se mostra-

do	bastante	imprecisa.	Fraca	quanto	ao	significado	e	forte	quanto	à	carga	
emocional, geralmente se refere ao exercício arrojado da jurisdição, fora do 
usual, em especial no que tange a questões morais e políticas;

b) a dicotomia ativismo v. autocontenção judicial não se confunde com 
as dicotomias não interpretacionismo (construtivismo) v. interpretacionismo 
ou conservadorismo v. interpretação progressista; é possível ser tanto ativista 
e interpretacionista quanto ativista e conservador;

c) enquanto nos Estados Unidos o caráter sintético da Constituição 
e o sistema de eleição majoritário ensejaram uma postura ativista tanto 
do Poder Legislativo quanto do Poder Judiciário, criando um fértil terreno 
para profundos debates acadêmicos quanto à última palavra em termos de 
interpretação constitucional (supremacia judicial ou legislativa) e a fonte 
de valores utilizados para fins de controle de constitucionalidade (se decor-
rentes tão somente da Constituição ou também de outras fontes), no Brasil, 

13 Cumpre aqui salientar que o conceito de ativismo, apresentado por Lenio Streck, é diferente do 
conceito de ativismo aqui adotado, porquanto, para o autor sul-rio-grandense, ativismo não é o 
simples exercício arrojado da jurisdição, e sim quando a Corte extrapola os limites da Constitui-
ção: “De pronto, consigno que, quando o Judiciário age — desde que devidamente provocado — no 
sentido	de	fazer	cumprir	a	Constituição,	não	há	que	se	falar	em	ativismo.	O	problema	do	ativismo	
surge exatamente no momento em que a Corte extrapola os limites impostos pela Constituição e 
passa	a	fazer	política	judiciária,	seja	para	o	bem,	seja	para	o	mal”	(STRECK,		2012,	p.	22).
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o sistema de eleição proporcional e o caráter analítico da Constituição têm 
levado a um passivismo legislativo e a um ativismo judicial;

d) ao não legislar sobre a matéria, o interessado procurará quem pu-
der assegurar a sua pretensão e, nesse aspecto, o Poder Judiciário mostra-se 
a mais democrática das instituições, porquanto, diferentemente do Poder 
Legislativo, o Poder Judiciário não pode aludir à conveniência ou oportuni-
dade de julgar as questões morais que lhe são apresentadas; 

e) assim, prefere-se a expressão “ativismo jurídico” a “ativismo judi-
cial”,	porquanto	a	1ª	expressão	ressalta	o	princípio	da	inércia	do	Poder	Judi-
ciário, dando devido crédito aos demais operadores do Direito — defensores 
públicos,	advogados,	membros	do	Ministério	Público	etc.	—	corresponsáveis	
pela concretização dos direitos e garantias fundamentais;

f) o reconhecimento do ativismo jurídico como decorrência do atual 
modelo de asseguramento de direitos fundamentais não significa, contudo, 
que o exercício da interpretação constitucional deve se realizar de maneira 
ilimitada.
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O princípio da anterioridade da lei eleitoral e  
a Lei da Ficha Limpa

Karine Costa Carlos Rhem da Silva1

1 Introdução – O surgimento da Lei Complementar 135/2010 no 
ordenamento jurídico

A	Lei	da	Ficha	Limpa,	como	é	conhecida	a	LC	135/2010,	tem	sua	
origem	em	um	projeto	de	lei	de	iniciativa	popular,	que	reuniu	mais	de	1,3	
milhão de assinaturas, demonstrando que o país se preocupa em moralizar 
o processo legislativo, fazendo com que, de forma democrática, apenas can-
didatos	probos	possam	ser	elegíveis.	Aumentando	a	idoneidade	moral	dos	
candidatos,	visa-se	a	proteger	a	coisa	pública.

A	Constituição	Federal,	em	seu	art.	14	e	parágrafos,	prevê	casos	de	
inelegibilidade, como, por exemplo, a inelegibilidade do analfabeto, e, em seu 
§	9º,	impõe	a	necessidade	de	Lei	Complementar	para	a	criação	de	novos	casos	
de inelegibilidade com o intuito de proteger a probidade administrativa, a 
moralidade para o exercício do mandato, considerando a vida pregressa do 
candidato.	

Com esse propósito, a Lei da Ficha Limpa determina que são inelegí-
veis os candidatos condenados pela Justiça Eleitoral em representação por 
abuso de poder econômico ou político, com trânsito em julgado ou por órgão 
colegiado ou condenados, com trânsito em julgado ou por órgão colegiado, 
por crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública, o 
patrimônio público e privado, o sistema financeiro, mercado de capitais, meio 
ambiente e saúde pública, crimes eleitorais cuja pena prevista seja privativa 
de liberdade, abuso de autoridade com condenação à perda do cargo ou ina-
bilitação para o exercício de função pública, lavagem ou ocultação de bens, 
direitos e valores, tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura 
e hediondos, redução à condição análoga à de escravo, crimes contra a vida 
e	dignidade	sexual	e	praticados	por	organização	criminosa	ou	quadrilha.

1	Juíza	federal.
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O rol é extenso, mas o legislador tentou deixar bem claros os crimes 
que desabonam a conduta daquele que pretende ser representante do povo 
e	tem	interesse	em	gerir	a	coisa	pública.

Também	está	previsto	na	LC	135/2010	que	ficam	inelegíveis	por	8	
anos, a partir da decisão, aqueles que tiveram suas contas relativas a exer-
cícios de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insaná-
vel, que configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisão 
irrecorrível	do	órgão	competente.		Mostra-se	um	avanço	a	legislação	afastar	
o	mau	gestor	da	concorrência	eleitoral.	Sabe-se	que	o	povo	brasileiro	tem	
memória curta e muitas vezes sequer tem conhecimento da não aprovação 
das contas daquele que pretende concorrer às eleições para o mandato do 
Poder	Executivo	ou	do	Poder	Legislativo.

Com os exemplos citados de novos casos de inelegibilidade, observa-
-se que o povo está preocupado com a vida pregressa de quem se candidata 
a	ser	seu	representante.

2 O princípio da anterioridade da lei eleitoral e do processo 
eleitoral

No	art.	16	da	CF/1988,	está	previsto	que	a	lei	eleitoral	entrará	em	
vigor na data de sua publicação, entretanto não se aplica, ou seja, não terá 
eficácia,	na	eleição	que	se	realize	até	um	ano	da	data	de	sua	vigência.

Com esta norma busca-se proteger as eleições de produção legislativa 
casuística,	garantindo-se	a	democracia.

O que podemos entender como processo eleitoral? Estariam englo-
badas nesse termo apenas as normas de caráter instrumental ou também 
as de caráter material? 

Segundo Gilmar Mendes, em sua obra Curso de direito constitucional, 
somente	com	o	julgamento	da	ADI	354,	relator	ministro	Octavio	Gallotti	
(24/09/1990),	o	Supremo	Tribunal	Federal	analisou,	com	maior	profundi-
dade, o significado do princípio da anterioridade eleitoral na Constituição 
de	1988.	Participaram	do	julgamento	os	ministros	Octavio	Gallotti,	Paulo	
Brossard, Célio Borja, Sydney Sanches, Moreira Alves e Néri da Silveira — 
votos vencedores; e Marco Aurélio, Carlos Velloso, Celso de Mello, Sepúlveda 
Pertence	e	Aldir	Passarinho	—	votos	vencidos.
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O entendimento vencedor foi o da distinção entre norma de caráter 
instrumental ou processual e norma de caráter material, estando o processo 
eleitoral	englobado	nas	de	caráter	instrumental.

Os votos vencidos foram no seguinte sentido:
1)	o	processo	eleitoral	consiste	em	um	complexo	de	atos	que	visam	
a receber e transmitir a vontade do povo e que pode ser subdividido 
em três fases: a fase pré-eleitoral, que vai desde a escolha e apresen-
tação das candidaturas até a realização da propaganda eleitoral; a fase 
eleitoral propriamente dita, que compreende o início, a realização e 
o encerramento da votação; a fase pós-eleitoral, que se inicia com a 
apuração e a contagem dos votos e finaliza com a diplomação dos can-
didatos;	2)	a	teologia	da	norma	constitucional	do	art.	16	é	a	de	impedir	
a deformação do processo eleitoral mediante alterações nele inseridas 
de forma casuística e que interfiram na igualdade de participação dos 
partidos políticos e seus candidatos.	(MENDES;	GONET,	2012,	p.	842).

Em	2005,	ao	apreciar	a	ADI	3.345,	relator	ministro	Celso	de	Mello,	
com significativa modificação da composição da Corte Constitucional, os vo-
tos vencidos, com as conclusões acima relacionadas, passaram a prevalecer 
no	entendimento	do	STF.	Desta	forma,	as	razões	vencidas	no	julgamento	da	
ADI	354	foram	adotadas	como	fundamentos	determinantes	da	atual	juris-
prudência do STF, levando-se em conta o significado do termo “processo 
eleitoral”	e	a	interpretação	teleológica	da	norma	constitucional.

Outro	ponto	importante	é	saber	que	o	art.	16	da	Constituição,	ao	se	
referir a “lei anterior”, está impondo a sua observância a lei ordinária, com-ância a lei ordinária, com-ncia a lei ordinária, com-
plementar e emendas constitucionais, sendo o princípio da anterioridade 
eleitoral considerado como garantia fundamental do eleitor e do candidato, 
como cidadãos, e do partido político, qualificando-se como clausula pétrea.

3 A aplicação do princípio da anterioridade e a Lei da Ficha 
Limpa

A	Lei	Complementar	135/2010	foi	publicada	em	4	de	junho	de	2010	
e surgiram divergências sobre a sua aplicação imediata às eleições gerais de 
2010.		O	caso	foi	levado	ao	Supremo	Tribunal	Federal	através	dos	Recursos	
Extraordinários	630.147,	conhecido	como	caso	Roriz,	e	631.102,	denomi-
nado	caso	Jader	Barbalho.	A	opinião	pública	pedia	a	aplicação	imediata	da	
Lei, uma vez que se tratava de uma legislação nitidamente moralizadora do 
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pleito	eleitoral,	que	surgiu	da	iniciativa	popular,	com	mais	de	1	milhão	de	
assinaturas,	não	tendo	intenções	casuísticas	condenáveis.	Todavia,	a	inter-
pretação constitucional de uma norma não pode estar adstrita a pressões 
populares,	mesmo	que	tenham	as	melhores	intenções.	A	garantida	de	um	
Estado Democrático de Direito é a interpretação das normas à luz da Cons-
tituição de forma igualitária, sem casuísmos, mesmo que revestidos das 
melhores	intenções.

Os julgamentos dos recursos terminaram empatados com cinco votos 
a	favor	da	aplicação	imediata	da	LC	135/2010	às	eleições	de	2010	(ministros	
Carlos	Britto,	Ricardo	Lewandowski,	Cármen	Lúcia,	Joaquim	Barbosa	e	Ellen	
Greice) e cinco votos contra (ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Marco 
Aurélio,	Celso	de	Mello	e	Cezar	Peluso).

Roriz renunciou à candidatura, ficando prejudicado o julgamento do 
RE	630.147.	Com	a	aplicação	da	regra	de	desempate,	mediante	interpretação	
analógica	do	Regimento	Interno	do	STF,	o	RE	631.102	foi	julgado	em	desfavor	
de Jader Barbalho, que estava inelegível por ter renunciado a mandato eletivo 
para	escapar	de	processo	de	cassação.	O	art.	205	do	Regimento	Interno	do	
STF diz que, “havendo votados todos os ministros, salvo os impedidos ou 
licenciados por período remanescente superior a três meses, prevalecerá 
o	ato	impugnado”,	ficando	válida	a	decisão	do	TSE.		Entretanto,	não	houve	
uma decisão majoritária e definitiva do STF, que ainda não estava com sua 
composição	completa.

Somente	em	23/03/2011,	com	o	julgamento	do	RE	633.703,	em	
sessão plenária, já com a composição da Corte contando com o ministro 
Luiz Fux, que foi nomeado para a vaga do ministro aposentado Eros Grau, 
que o STF decidiu definitivamente pela não aplicação da Lei Complementar 
1.350/2010	às	eleições	gerais	de	2010,	com	a	observância	do	princípio	da	
anterioridade	da	lei	eleitoral.

Concluiu-se que as novas causas de inelegibilidade impostas pela 
LC135/2010	interferiram	no	processo	eleitoral	em	sua	fase	pré-eleitoral,	
que se inicia com a escolha e apresentação de candidaturas pelos partidos 
políticos	e	vai	até	o	registro	da	candidatura	na	Justiça	Eleitoral.	Ou	seja,	
segundo o entendimento dominante do Supremo Tribunal Federal sobre 
o que é o processo eleitoral, a norma em questão não poderia ser aplicada 
antes	de	um	ano	de	sua	vigência.	

Com relação à constitucionalidade da norma, importante destacar 
a	Ação	Declaratória	de	Constitucionalidade	(ADC	30)	ajuizada	pela	Ordem	
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dos	Advogados	do	Brasil	(OAB)	e	a	ADC	29,	movida	pelo	Partido	Popular	
Socialista, que defendeu, também, a aplicabilidade da norma a fatos ocor-
ridos	antes	de	2012,	como,	por	exemplo,	renúncia	de	mandato	para	evitar	
processo	de	cassação,	e	a	Ação	Direta	de	Inconstitucionalidade	(ADI	4.578)	
movida pela Confederação Nacional das Profissões Liberais, que se insurgiu 
contra o disposto na alínea m	do	inciso	I	do	art.	1º	da	LC	135/2010,	que	
torna inelegíveis 

[...]	os	que	forem	excluídos	do	exercício	da	profissão,	por	decisão	
sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de 
infração ético-profissional, pelo prazo de 8 (oito) anos, salvo se o ato 
houver	sido	anulado	ou	suspenso	pelo	Poder	Judiciário.

As	ações	foram	julgadas	conjuntamente	em	16	de	fevereiro	de	2012,	
quando	o	Supremo	Tribunal	Federal,	por	7x4,	decidiu	que	a	Lei	Complemen-
tar	135/2010	não	afronta	a	Constituição	Federal,	sendo,	portanto,	válida	
para	as	eleições	de	2012	e	demais	pleitos	eleitorais	posteriores.

Os votos favoráveis basearam-se no princípio da moralidade, cons-
tante	no	art.	14	da	Constituição,	que,	em	seu	§	9º,	diz	que	“Lei	complementar	
estabelecerá casos de inelegibilidade a fim de proteger a probidade admi-
nistrativa, a moralidade para o exercício do mandado, considerada a vida 
pregressa do	candidato”.

Interessante citar trecho do voto do ministro Carlos Ayres Britto:
A Corrupção é o cupim da República, nossa tradição é péssima em ma-
téria	de	respeito	ao	erário.	(...)	O	direito	que	tem	o	eleitor	de	escolher	
candidatos de vida biográfica isenta de um passivo penal avultado é 
direito	fundamental.		A	trajetória	de	vida	do	candidato	não	pode	estar	
imersa	em	ambiência	de	nebulosidade	no	plano	ético.

4 Conclusão

Desta forma, podemos chegar à conclusão de que a não aplicação da 
Lei	Complementar	135/2010	às	eleições	gerais	de	2010,	ao	contrário	do	que	
a opinião pública pode imaginar, não fragilizou a lei popularmente conhecida 
como Lei da Ficha Limpa, mas a revestiu da segurança jurídica necessária 
ao	processo	eleitoral	democrático.

O Supremo Tribunal Federal, nesse caso, não se curvou às pressões 
da sociedade civil organizada e cumpriu o seu papel constitucional, assegu-
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rando a observância do princípio da anterioridade da lei eleitoral, garantia 
do	cidadão	e	cláusula	pétrea.

O país demonstrou que está em um caminho de amadurecimento 
político, principalmente sendo esta lei moralizadora de iniciativa popular, 
mas muito ainda há o que percorrer para que se possa escolher melhores 
representantes para gerir a coisa pública, evitando-se reconduzir aqueles 
que não cumprem, de forma satisfatória, o mandato que lhes foi conferido 
pelo	povo.

5 Referência
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Poder Judiciário: multiplicador de demandas

Luciano Mendonça Fontoura1

Eu digo que o que é legal é justo [...] quem obedece às leis do Estado 
obra justamente, quem as desobedece, injustamente.

Sócrates

Introdução

O presente trabalho tem por escopo lançar algumas provocações so-
bre a atuação do Poder Judiciário brasileiro na era das demandas de massa, 
não tendo qualquer ambição científica e estando aberto a toda e qualquer 
espécie	de	crítica.

A fonte de inspiração para este artigo foi a brilhante palestra profe-
rida pelo juiz federal Saulo José Casali Bahia durante a II Jornada de Direito 
Constitucional	da	ESMAF/1ª	Região,	que	teve	como	tema	a	“Judicialização	
da	política”.

O conferencista não poderia ter sido mais feliz na abordagem, na 
medida em que, na atualidade, o poder judiciário vem abraçando temas que, 
claramente,	fogem	a	seu	campo	de	abrangência.

Sob um aparente ativismo judicial, esconde-se a ineficiência do sis-
tema político brasileiro, que deveria ter aptidão para realizar as transfor-
mações	sociais	que	os	novos	tempos	exigem.

Os juízes estão, em alguns casos, apenas dando continuidade ao pa-
ternalismo que sempre marcou a relação entre cidadãos e Estado, atuando 
como se os membros do corpo social nunca estivessem aptos a exercer ple-
namente	sua	cidadania,	sempre	a	exigir	uma	intervenção	vertical,	salvadora.

Questões políticas devem ser resolvidas em outras esferas, que não 
a	do	Judiciário,	o	que	infelizmente	não	vem	ocorrendo.

Nestes casos, uma abstenção judicial (que não se confunde com ne-
gativa de jurisdição) traria resultados frutificantes, forçando os cidadãos a 

1	Juiz	federal	substituto.
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pressionar seus representantes para a satisfação de seus interesses, o que 
levaria	a	um	verdadeiro	salto	de	cidadania.

A essência do Estado: tripartição de poderes

O sistema jurisdicional brasileiro não está preparado para o atual 
estágio	evolutivo	de	nossa	sociedade.	As	regras	processuais	são	arcaicas	e	
burocráticas, privilegiando a forma em detrimento do conteúdo, assim como 
as decisões judiciais, que, não raras vezes, renegam a própria essência do 
Estado.

É importante, inicialmente, registrar que o Estado é uma criação 
humana, um modelo desenvolvido para garantir a paz social, regulando as 
interações sociais com vistas à manutenção da segurança patrimonial e física 
de	seus	membros.

A base de toda essa abstração é, como bem definido por Locke, Ho-
bbes	e	Rousseau,	o	contrato	social.

O argumento básico de Hobbes era que, no estado natural, ainda que 
alguns homens possam ser mais fortes ou mais inteligentes do que outros, 
nenhum se ergue tão acima dos demais de forma a estar além do medo de 
que	outro	homem	lhe	possa	fazer	mal.	Por	isso,	nesse	estado	de	natureza,	
cada um de nós tem direito a tudo e, uma vez que todas as coisas são escassas, 
existe	uma	constante	guerra	de	todos	contra	todos.

No entanto, os homens têm um desejo, também em interesse próprio, 
de acabar com este estado de guerra e por isso formam sociedades através 
de	um	contrato	social.	De	acordo	com	Hobbes,	tal	sociedade	necessita	de	
uma autoridade à qual todos os membros devem outorgar o suficiente da 
sua liberdade natural, de forma a que um poder absoluto e centralizado 
possa	assegurar	a	paz	interna	e	a	defesa	comum.	Este	soberano	deveria	ser	o	
Estado, uma autoridade inquestionável, representado pela figura do Leviatã.

O contrato social, para Locke, surge de duas características funda-
mentais:	a	confiança	e	o	consentimento.	Para	Locke,	os	indivíduos	de	uma	
comunidade política conferem a uma entidade administrativa a função de 
centralizar	o	poder	público.	Uma	vez	que	esse	consentimento	é	dado,	cabe	
ao governante retribuir essa delegação de poderes dada, agindo de forma a 
assegurar	os	direitos	individuais	e	garantir	a	segurança	jurídica.
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Já	Rousseau	diz	que	a	liberdade	é	inerente	à	lei	livremente	aceita.	“Se-
guir o impulso de alguém é escravidão, mas obedecer a uma lei auto-imposta 
é	liberdade”.	Considera	a	liberdade	um	direito	e	um	dever	ao	mesmo	tempo.	
A liberdade nos pertence e renunciar a ela é renunciar à própria qualidade 
de	homem.

Em sua obra Contrato social, ao considerar que todos os homens 
nascem livres e iguais, encara o Estado como objeto de um contrato no qual 
os indivíduos não renunciam a seus direitos naturais, mas, ao contrário, 
entram em acordo para a proteção desses direitos, que o Estado é criado 
para	preservar.

Como visto, em resumo, para garantir a estabilidade das relações 
sociais, os membros do corpo social estariam unidos por um acordo tácito, 
composto de um feixe de direitos e deveres, estipulados em favor do bem 
comum.

Para	que	esta	abstração	funcione,	as	tarefas	foram	divididas.	Uma	
parcela do poder concedido pelo povo por meio do contrato social foi des-
tinada	ao	parlamento,	que	seria	responsável	pela	elaboração	das	leis.	Outra	
parcela caberia aos governantes, responsáveis pela execução do projeto 
legislativo	elaborado	pelos	representantes	populares.	Caso	algo	desse	er-
rado,	caberia	então	aos	juízes	resolver	as	situações	de	conflito.	Um	sistema,	
em	tese,	perfeito.

Mas, trazendo para nossa realidade essa breve explanação nada cien-
tífica,	concluo	que	algo	de	muito	errado	corrompe	nossa	sociedade.

Nosso legislador só age a reboque das ordens emanadas pelo Po-
der Executivo, que, por sinal, não consegue direcionar as políticas públicas 
para	um	fim	específico.	Estes	poderes	parecem	perdidos,	atuando	como	se	
o Estado e as próprias relações de poder fossem um fim em si mesmos, com 
atuações	totalmente	desacopladas	da	realidade	social.	

Para onde vamos? Quais as nossas prioridades? Que reformas insti-
tucionais seriam urgentes e prioritárias? Estas são perguntas sem resposta, 
que levaram Roberto Campos a concluir, de forma genial, que somos um país 
com a “lanterna na popa”, título de seu livro de memórias, já que vivemos 
mirando	o	passado.

Citando Samuel Taylor Coleridge, o economista mato-grossense 
concluiu: “a luz que a experiência nos dá é a de uma lanterna na popa, que 
ilumina	apenas	as	ondas	que	deixamos	para	trás”.
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Neste contexto, que papel vem exercendo o Poder Judiciário na re-
alidade atual? Estamos mirando o futuro ou apenas replicando o passado?

A seguir trago alguns exemplos para, ao final, realizar minhas pon-
derações.

Casos concretos da “indevida” interferência jurisdicional

1 O ruído e a utilização de EPIs

Consoante orientação jurisprudencial sedimentada no enunciado 
9 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais, “o uso de 
Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a insalubri-
dade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço 
especial	prestado”.	De	acordo	com	este	entendimento	da	Turma	Nacional,	
ainda que o empregador obrigue o funcionário a utilizar o EPI, e mesmo 
que o equipamento seja plenamente eficaz, o tempo de trabalho deve ser 
computado	como	especial.

Isto pode criar a seguinte situação, considerando que atualmente o 
limite para caracterização da especialidade do labor exige exposição a ruído 
na	ordem	de	85	dB:	em	sendo	a	exposição	inferior	a	85	dB,	o	empregador	
não está obrigado a fornecer o EPI, muito menos deve recolher a contri-
buição	adicional.	Assim,	o	empregado,	hipoteticamente,	ficaria	submetido,	
por exemplo,	a	ruído	no	patamar	de	84	dB	e, assim, não teria direito ao 
cômputo	daquele	período	como	de	atividade	especial.

Por outro lado, constatada a exposição a ruído no patamar de 86 dB, 
a	empresa	estaria	obrigada	a	fornecer	o	EPI.	Neste	caso,	em	assim	proceden-
do, ficaria livre da contribuição adicional e, considerando que o EPI tenha 
uma	eficácia	de	redução	da	ordem	de	30%,	o	empregado	estaria	submetido,	
efetivamente,	a	ruído	no	patamar	de	60	dB.

Ora,	é	justo	que	um	empregado	submetido	a	84	dB	não	seja	benefi-
ciado com a contagem especial do tempo, ao passo que outro, efetivamente 
submetido	a	60	dB	(em	razão	da	utilização	do	EPI),	goze	deste	privilégio?

Esta é a primeira consequência prática do entendimento supramen-
cionado,	que	distorce	os	parâmetros	legalmente	estabelecidos.	A	segunda,	
por óbvio, é o incremento das demandas individuais pleiteando este reco-
nhecimento, demandas estas que simplesmente não existiriam caso fossem 
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respeitados	os	parâmetros	estabelecidos	pelas	normas	regulamentares.	Vê-
-se, aqui, um nítido caso de demandas criadas e multiplicadas pelo próprio 
Judiciário.

2 Medicamentos

Outra questão incluída na ordem do dia do Poder Judiciário refere-
-se ao pleito de concessão de medicamentos não padronizados pela rede 
pública	(SUS).

Antes de qualquer comentário, não custa relembrar que o atual siste-
ma jurídico-econômico baseia-se na ideia de escassez, uma vez que, fossem 
os bens da vida abundantes, não haveria necessidades insatisfeitas, a exigir 
a	atuação	do	poder	público	para	supri-las.

Assim, a estipulação, por parte do poder estatal, de um rol de me-
dicamentos gratuitamente disponibilizados aos cidadãos leva em conta as 
necessidades mais prementes da coletividade, bem como a efetiva dispo-
nibilidade	de	recursos	públicos	para	este	desiderato.	E	este	rol,	dadas	as	
limitações orçamentárias, efetiva o comando constitucional que garante o 
direito à saúde, uma vez que não é possível satisfazer todas as necessidades 
dos	cidadãos,	estas,	em	tese,	infinitas.

Desta forma, quando um juiz defere a um cidadão o direito de obter, 
por parte do Estado, um medicamento não disponibilizado aos seus conci-
dadãos, na verdade está a desrespeitar o contrato social, na medida em que 
cria	um	benefício	exclusivo,	não	genérico.

Por que o demandante terá direito ao medicamento enquanto outro 
cidadão, portador da mesma doença, não terá, apenas porque não procurou 
o	Judiciário?	Uns	responderão	que	o	direito	não	socorre	aos	que	dormem.	
Correto, mas, nesta situação, se todos acordarem, as prateleiras do Judiciário 
não conseguirão dar vazão às demandas apresentadas, aumentando o caos 
já	instalado	na	atividade	jurisdicional.

No caso, acredito que a intervenção judicial somente se justificaria 
para corrigir injusta negativa do poder público no fornecimento do remédio 
previsto no rol de medicamentos disponibilizados, uma vez que qualquer 
outra	decisão	leva	à	quebra	da	isonomia.

Confesso que defiro muitos pedidos neste sentido e me sinto muito 
bem após prolatar estas decisões, com a sensação de dever cumprido, de 
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ter	ajudado	meu	semelhante.	Entretanto,	até	que	ponto	estas	decisões	se	
justificam sob o ponto de vista sociológico?

Durante a supracitada palestra, brilhantemente proferida pelo juiz 
federal	Saulo	Casali,	foi	noticiado	que	aproximadamente	50%	do	orçamento	
de saúde do estado do Rio Grande do Sul está comprometido com o cumpri-
mento	de	determinações	judiciais.	Neste	mesmo	seminário,	o	procurador	da	
República Daniel Sarmento informou, em magnífica conferência, que, no Rio 
de Janeiro, diversos medicamentos se perdem após as decisões judiciais, uma 
vez que, dada a responsabilização solidária de estados, municípios e União, 
as drogas são adquiridas por todos, mas o demandante só tem a necessidade 
de utilizar uma delas, gerando a perda das demais, simplesmente porque não 
são	procuradas.	Assim,	sob	a	máscara	da	garantia	do	direito	à	saúde,	todos	
saem	perdendo,	efetivamente.

3 Desaposentação

O Superior Tribunal de Justiça admite a tese da desaposentação, sem 
restrições.	A	Turma	Nacional	de	Uniformização,	por	sua	vez,	admite	a	re-
versão do ato concessivo de aposentadoria, desde que sejam devolvidas as 
parcelas	do	benefício	percebidas.	A	questão	ainda	não	foi	pacificada	pelo	
Supremo	Tribunal	Federal.	Aguardo	com	ansiedade	o	desfecho	desta	maté-
ria.	Mas,	no	meu	entendimento,	estamos	aqui,	mais	uma	vez,	presenciando	
um caso em que o julgador abraça questões que deveriam ser resolvidas na 
esfera	política.

Pudesse eu sedimentar esta matéria, decidiria que o ato concessivo 
de benefício previdenciário não pode ser revertido, por enquadrar-se na 
categoria de ato jurídico perfeito, apenas modificável se caracterizados os 
vícios aptos a possibilitar a invalidação dos atos administrativos, e que as 
contribuições previdenciárias vertidas posteriormente são legítimas, des-
contadas	com	base	no	princípio	da	solidariedade.

O sistema previdenciário não é meramente contratual, é muito mais 
que	isso.	Diversos	fatores	sociológicos,	antropológicos	e	atuariais	são	levados	
em	consideração	para	a	definição	dos	benefícios	e	de	seus	valores.	Assim,	o	
simples fato de serem vertidas novas contribuições não gera, por si, um direi-
to	imanente	ao	reajuste	do	benefício.	Pelo	contrário,	o	sistema	previdenciário	
conta, para manutenção de sua saúde orçamentária, com essas contribuições 
não	contraprestativas.	Querer	dar	à	previdência	social	caráter	meramente	
contraprestacional	pode	levar	a	um	resultado	diametralmente	oposto.
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Ora, o sistema prevê que uma pensão por morte pode ser concedida 
aos dependentes de um segurado com apenas um dia de trabalho, sendo 
paga	por	toda	a	vida.	Aplicando	o	mesmo	fundamento	da	desaposentação,	
de forma inversa, este benefício então não deveria ser pago, por ser total-
mente desproporcional, na medida em que inexistem, de fato, contribuições 
neste	caso.

É preciso ter em mente que o princípio básico da previdência social, 
desde	os	seus	primórdios,	é	o	da	solidariedade.	As	gerações	presentes	ga-
rantindo a tranquilidade das futuras; os capazes garantindo o auxílio aos 
incapazes;	os	trabalhadores	da	ativa	sustentando	os	inativos.	Assim,	vê-se	
que o acolhimento desta tese gera insegurança jurídica e desequilíbrio nas 
contas	da	previdência	pública.	Além	disto,	desconsidera	o	complexo	orde-
namento previdenciário, baseado em fundamentos muito mais intrigantes 
que	o	simples	caráter	contraprestacional	dos	benefícios.	É	mais	um	exemplo	
do	Poder	Judiciário	atuando	como	multiplicador	de	demandas.

A decisão do STF, se favorável a este posicionamento, poderá pro-
vocar mais uma onda de ações individuais, travando o andamento das já 
sobrecarregadas	varas	especializadas	em	questões	previdenciárias.	Isto	
porque criará uma hipótese de revisão atingível apenas pela via judicial, na 
medida em que administrativamente o INSS não terá qualquer obrigação 
de	realizá-la.

Neste sentido, questiono: deveria o Judiciário entrar neste mérito? 
Haveria, na hipótese, grave violação a direitos individuais, apta a justificar a 
intervenção jurisdicional? Não seria o caso de uma definição legislativa a res-
peito do tema, obrigando os cidadãos a lutar por seus direitos na esfera política?

Além disto, mesmo que reconhecido o direito à desaposentação, 
alguns	detalhes	gerarão	ainda	mais	incertezas.	Com	que	periodicidade	o	
trabalhador poderia requerer a revisão de seu benefício? Mensalmente? O 
INSS estaria obrigado a acatar pedidos revisionais neste sentido, mesmo 
inexistindo comando legal a respeito?

Ficam estes questionamentos, por ora sem resposta!

4 Leitos de UTI

Uma questão corriqueira no âmbito da Subseção Judiciária de Uber-
lândia/MG	refere-se	ao	pedido	de	transferência	para	leito	de	UTI	no	Hospital	
de	Clínicas	da	Universidade	Federal	de	Uberlândia	(UFU).
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Primeiramente	registro	um	caso	concreto.
Em um domingo à tarde, estando eu de plantão, deferi um pedido de 

transferência	nos	moldes	requeridos.	Na	segunda-feira	pela	manhã,	questio-
nei os servidores a respeito do resultado da decisão proferida no dia anterior, 
ao que me foi respondido que não teria sido implementada, pois a paciente 
havia	morrido	antes	da	transferência.	Perguntei	então	qual	teria	sido	o	mo-
tivo da internação, já que os documentos trazidos na inicial demonstravam 
apenas intoxicação grave, quando então tomei ciência de que, conforme 
informações fornecidas pelo oficial de justiça, a paciente tinha ingerido óleo 
industrial	com	o	objetivo	de	cometer	suicídio.

A	situação	exige	uma	reflexão.
Consultando os órgãos públicos responsáveis pelo controle das vagas 

de UTI no município, descobri que Uberlândia possui número de leitos supe-
rior	ao	recomendado	pela	Organização	Mundial	de	Saúde.	A	municipalidade	
é dotada, ainda, de uma central de regulação para análise de todos os pleitos 
de transferência, com corpo funcional próprio e com critérios objetivos para 
a	ordenação	dos	casos.

Em conversa informal com os responsáveis pelas internações, fui 
informado de que o único efeito prático das decisões judiciais seria propi-
ciar que o demandante “furasse a fila”, sendo internado no lugar de outro 
cidadão que, a critério da central de regulação, estaria em situação de maior 
gravidade.

Assim, na esteira do discorrido nos tópicos anteriores, novamente 
pergunto: caberia ao Poder Judiciário intervir nestes casos? Seria o juiz pro-
fissional hábil a decidir uma questão puramente médica? 

Acredito que, na situação específica de Uberlândia, a resposta é ne-
gativa.	Uma	decisão	judicial	que	tem	como	único	efeito	prático	a	preterição	
do	direito	de	outro	cidadão	não	pode	ser	considerada	justa.	Alguns	diriam	
que uma vida foi salva, o que seria mais do que suficiente para justificar o 
comando	jurisdicional.	Mas,	se	uma	vida	foi	salva,	outra	foi	ceifada,	o	que	
põe	abaixo	este	fundamento.

O efeito prático das inúmeras decisões determinando a internação em 
leito de UTI é o recebimento, mensalmente, de uma grande quantidade de 
processos com pedidos neste sentido, o que representa, em números anuais, 
uma	sobrecarga	do	sistema	judicial	em	detrimento	de	outras	demandas.
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Desta forma, entendo que o Judiciário, neste caso, estaria, mais uma 
vez, criando sua própria demanda de maneira desnecessária, na medida em 
que a situação seria resolvida de melhor forma na esfera administrativa, 
considerando	os	critérios	técnicos	usualmente	adotados.

Conclusão

Feitas estas considerações, concluo salientando que os juízes não 
podem perder de vista seu papel fundamental de garantidores da segurança 
jurídica e da paz social, devendo zelar pela manutenção da conformidade do 
sistema, extirpando privilégios e forçando os cidadãos a lutar pela cidadania 
nas	esferas	competentes.

Um dos grandes males que afligem nossa República é o histórico 
paternalista das ações governamentais, que não pode se refletir nas ma-
nifestações	jurisdicionais.	Os	cidadãos	brasileiros	acostumaram-se	a	um	
comportamento passivo, sempre à espera de uma resolução superior dos 
problemas constatados no dia a dia, o que gera grave deformidade em nosso 
sistema	democrático.

Como exemplo, pergunto ao leitor se sabe dizer em quem votou para 
vereador	nas	últimas	eleições.	Caso	positivo,	este	candidato	pertencia	a	qual	
partido? Saberia, ainda, dizer quem foi eleito com seu voto, considerando o 
cômputo para a legenda?

Grande parte da população brasileira não saberia responder a estas 
perguntas, e o efeito deste desconhecimento é deletério, pois nega a própria 
cidadania, considerando que os eleitores de fato desconhecem quem os re-
presenta.	Neste	sentido,	o	ativismo	judicial,	tema	em	voga	na	atualidade,	
serve	para	perpetuar	este	estado	de	coisas.	Não	importa	em	quem	se	vota	ou	
quem foi eleito, pois se sabe que o Judiciário resolverá todos os problemas 
causados	pela	ausência	de	representação.

Apenas ressalto que não estou aqui a defender a abstenção antirrepu-
blicana	da	atuação	judicial.	Só	não	concordo	com	a	solução	individualizada	
de conflitos, já que, em uma sociedade de massa, as demandas também serão 
massificadas, o que torna inviável uma prestação jurisdicional adequada 
e cria classes distintas de cidadania, a dos que obtiveram e a dos que não 
obtiveram	um	comando	decisório.
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Defendo, por fim, que o Judiciário, quando necessária sua atuação, 
force os demais Poderes a cumprir seus papéis constitucionais, mas que o 
faça	em	demandas	coletivas	e	abstratas,	aptas	a	beneficiar	toda	a	coletividade.

Para finalizar, cito o que, na minha visão, é o mais simples e perfeito 
conceito	de	justiça	até	hoje	elaborado,	o	qual	foi	defendido	por	Sócrates.	
Sua definição neutraliza a subjetividade do senso de justiça, variável sob a 
ótica de cada espectador, e traz à tona a necessidade de adoção de um cri-
tério objetivo para sua conceituação, critério este que, em uma sociedade 
democrática, só pode ter como norte as leis aprovadas pelos representantes 
populares.	Assim,	para	Sócrates,	justo	é	o	que	está	na	lei,	e	este	conceito	
continua	atualíssimo.
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Alcance constitucional do direito à saúde: 
judicialização dos conflitos e justiça distributiva

Manoela de Araújo Rocha1

O direito à saúde é um direito fundamental e, através dele, o ser hu-à saúde é um direito fundamental e, através dele, o ser hu- e, através dele, o ser hu-
mano tem garantida sua dignidade, seu direito à vida e pode potencializar 
sua condição humana de ser único e imprescindível no enredamento social 
em	que	está	inserido.

1 Desafios da judicialização do direito à saúde

A Constituição Federal priorizou a proteção do direito à saúde, in- à saúde, in-, in-
clusive prevendo aplicação vinculada de percentual mínimo de recursos 
públicos	para	sua	efetivação.	Segundo	o	art.	196	da	Constituição	Federal:

[...]	a	saúde	é	direito	de	todos	e	dever	do	Estado,	garantido	mediante	
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 
e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços 
para	a	sua	promoção,	proteção	e	recuperação.

Já	o	art.	197,	parágrafo	único,	da	mesma	Carta,	assevera	que	“o	siste-
ma	único	de	saúde	será	financiado,	nos	termos	do	art.	195,	com	recursos	do	
orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e	dos	Municípios,	além	de	outras	fontes”.

Apesar disso, as políticas públicas de saúde nem sempre se mostram 
efetivas para proteção da população, sem olvidar problemas de gestão pre-
cária e, até mesmo, de desvio de recursos dessa área de atuação do Poder 
Público.

São constantes as notícias de superlotação de leitos hospitalares, de 
falta de profissionais para atendimento de urgências e especialidades, de falta 
de	materiais,	medicamentos,	equipamentos.	Nesse	cenário	de	desigualdade,	
escassez, má aplicação ou desvio de recursos, há crescente judicialização dos 
conflitos, por meio de ações coletivas ou individuais, que impõe ao Judiciário 

1	Juíza	federal	substituta.
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uma reflexão sobre seu papel, seus limites e suas responsabilidades para 
efetivação	desse	direito	fundamental.

Os questionamentos são muitos na atividade jurisdicional, a todo 
tempo os juízes são desafiados a ponderar sua atuação entre efetivação do 
direito à saúde e outros direitos de sede constitucional de separação dos 
poderes, princípios de direito financeiro e de atuação sistêmica do Sistema 
Único	de	Saúde	–	SUS.

Em que medida o Poder Judiciário deve se autolimitar nas demandas 
individuais por fornecimento de medicamentos, internações, entre outros 
tratamentos médicos pleiteados ante as questões atinentes à escassez de 
recursos públicos, políticas públicas de saúde e planejamento orçamentário? 
As decisões devem ter em vista a possibilidade de, contemplando deman-
das individuais, conduzir à desorganização da atividade administrativa na 
alocação de recursos e ao comprometimento de políticas públicas? Quais 
os desafios de identificar quando se trata de intervenções necessárias para 
efetivação do direito à saúde e quando as decisões seriam extravagantes e 
emocionais nas demandas por fornecimento de medicamentos, internações 
ou outras terapias?

As questões são complexas e não há fórmulas mágicas para uma atu-
ação jurisdicional que alcance e harmonize os diversos preceitos constitu-
cionais com as limitações inerentes aos recursos públicos, já que inseridos 
necessariamente	em	contexto	econômico.	O	difícil	é	encontrar	o	equilíbrio	
necessário para realizar, na atividade jurisdicional, a ponderação de interes-
ses frente às demandas por efetivação de direitos sociais (à saúde), tendo 
em vista a reserva do possível, de um lado, e garantia do mínimo existencial, 
de	outro.

Na teoria dos direitos sociais, os doutrinadores apontam as dificulda-
des na sua efetivação por se tratarem, em geral, de direitos a uma prestação 
que	conduz	a	gastos	econômicos.	As	decisões	judiciais	nessa	seara	conduzem	
necessariamente a uma intervenção política, na medida em que impõem 
a realocação de recursos públicos, intervindo na gestão de recursos e na 
organização	das	políticas	públicas.

O Judiciário está legitimado a intervir na tutela de direitos sociais, 
pois a Constituição Federal não trouxe previsão meramente programática, 
e sim comando de efetivação desses direitos, tendo reservado diversos dis-
positivos	referentes	à	efetivação	do	direito	à	saúde.
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Ocorre que os recursos públicos são escassos e a excessiva judicia-
lização dos conflitos na seara da saúde, por meio de ações individuais, ao 
invés de significar efetividade a esse direito, pode levar a uma situação de 
desestabilização	do	funcionamento	do	sistema	público	de	saúde.

Por outro lado, os julgadores convivem com pedidos urgentes por 
medicamentos, tratamentos e internações, em que se teme estar concorrendo 
para	a	afetação	da	vida	de	uma	pessoa.

O conceito de mínimo existencial à saúde pode ser abstrato, precário, 
mas serve, ao menos, como norteamento para ponderar os conflitos que são 
postos	nas	ações	judiciais	por	tutela	ao	direito	à	saúde.

2 Impacto das decisões judiciais na estrutura do Sistema Único 
de Saúde – SUS

Os procedimentos, tratamentos e medicamentos básicos oferecidos 
pelo SUS e pactuados entre os entes federativos, de acordo com a baixa, mé-
dia e alta complexidade, devem ser prestados à população, sendo cabível a 
tutela jurisdicional para assegurá-los, até porque os recursos públicos nessa 
seara	são	vinculados.

Já os procedimentos, tratamentos, medicamentos alternativos, em 
fase de experimentação ou de alto custo, estranhos à programação pactuada 
do SUS, devem ser analisados com extrema cautela pelo julgador, pois, ao 
deferi-los, individualmente, pode-se causar falta ou escassez de recursos 
para extensão de políticas públicas de saúde para uma amplitude maior da 
população, comprometendo a gestão eficiente, a universalidade e integrali-
dade	da	assistência	à	saúde.

O direito à saúde é extremante importante, mas convive com demais 
direitos, que se limitam reciprocamente, já que a ideia de direito absoluto 
negaria a própria noção de sistema constitucional de direitos fundamentais 
e	convivência	harmônica	entre	eles.

Na saúde, o magistrado enfrenta, necessariamente, escolhas trágicas, 
pois, ante a limitação de recursos, deverá optar pelo deferimento ou não de 
determinado pleito por tratamento, medicamento, procedimento, sabendo 
que, ao contemplar alguém, também pode estar excluindo muitas outras 
pessoas	do	acesso	a	esse	direito.
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Não é possível tratar do direito à saúde sem ter em vista que o míni-
mo,	o	essencial	deve	ser	universalizado.	Entretanto,	o	que	excede	o	conceito	
de saúde básica deve ser ponderado diante da economicidade, da gestão 
eficiente,	da	insuficiência	de	recursos	públicos.	

A	Recomendação	CNJ	31,	de	30/03/2010,	resultante	da	audiência	
pública realizada pelo STF, é um norte para as decisões judiciais, por privi-é um norte para as decisões judiciais, por privi-por privi-
legiar as políticas públicas existentes e a organização do sistema público de 
saúde.	As	decisões	devem	estar	baseadas	em	critérios	técnicos,	observando-
-se, nas prescrições, a denominação genérica ou princípio ativo de medi-
camentos, produtos, órteses, próteses e insumos em geral, com posologia 
exata, evitando-se autorizar medicamentos não inscritos na Anvisa ou em 
fase	experimental.

Conforme a Recomendação mencionada, as decisões judiciais devem 
privilegiar a inserção em tratamentos abrangidos pelas políticas públicas 
de saúde e, se possível, buscar oitiva de gestores antes de apreciar medidas 
de urgência, justamente para evitar desorganização do sistema público de 
saúde e verificar condições de inserção do requerente em tratamento de 
saúde	pleiteado.

Não é incomum que se encontrem decisões judiciais que determinam 
a internação de paciente e essa decisão não possa ser efetivada prontamen-
te por falta de leitos, já ocupados por pacientes em estado mais grave; que 
determinam fornecimento de medicamentos e mais de um ente os adquira, 
conduzindo a um desperdício de recursos, já que um desses medicamentos 
não será utilizado; que determinam tratamentos experimentais, de alto custo, 
cuja	eficácia	ainda	é	duvidosa	no	meio	científico.

Deve-se ter em vista que a solidariedade dos entes públicos deve ser 
revista para que, primeiro, seja determinado o cumprimento de prestação 
em saúde para o ente diretamente afetado pela responsabilidade de ofere-
cer o serviço pleiteado, de acordo com a baixa, média ou alta complexidade, 
seguindo as diretrizes das Conferências de Saúde (diretrizes de políticas de 
saúde), das Programações Pactuadas em saúde (comissões que abrangem 
mais de um ente público, que promovem a articulação entre as esferas de 
governo para otimizar a execução das ações e serviços no SUS, cujas deci-
sões passam pelo crivo dos Conselhos de Saúde) e Centrais de Regulação 
(responsáveis	por	marcações	de	tratamentos,	exames,	internações).	
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3 Direito à igualdade, justiça distributiva e natureza das 
demandas judiciais

A judicialização da saúde por meio de demandas individuais, em 
grande medida, perpetua as desigualdades sociais, pois o acesso a novas 
prestações de saúde, a tecnologias mais novas abrangerá, na grande maioria 
das vezes, pessoas de melhores oportunidades sociais, com maior capacidade 
de	mobilização	do	Estado,	no	caso,	do	Estado-juiz.	Nesse	sentido,	elucida	
Ana Paula de Barcelos:

[...]	Se	é	terrível	negar	uma	determinada	prestação	de	saúde	a	um	
indivíduo, que dizer de milhares de mães que morrem no momento 
do parto porque os hospitais públicos dos três níveis federativos não 
as	assistem?[...].
A rigor, a única diferença que distingue o autor de uma demanda ju-
dicial dessas milhares de pessoas é que estas não têm capacidade de 
mobilização, nem diante do Judiciário, nem diante da mídia; afora isso 
as duas situações são igualmente dramáticas e envolvem decisões, no 
primeiro caso, do magistrado e, no segundo, do Legislativo e da Admi-
nistração,	acerca	das	prioridades	na	área	de	saúde.	[...].	(BARCELLOS, 
2008,	p.	806).

A contribuição do Judiciário na efetivação do direito à saúde não per-
passará por demandas individuais, pois elas podem servir para intensificar 
ainda mais as desigualdades de acesso a esse direito, revelando e concor-
rendo para ampliação do triste quadro de acesso insuficiente a tratamentos, 
procedimentos e medicamentos por uma grande parcela da população que 
morre	sem	dignidade,	sem	o	básico	em	saúde.	

Diferentemente, a intervenção judicial nas demandas coletivas si-
naliza uma necessidade para que haja real aplicação de recursos públicos e 
melhoria na gestão de saúde, com ampliação de acesso à saúde para número 
maior de pessoas, cumprindo preceito constitucional de universalidade dos 
serviços	de	saúde.

Num país de desvios, de desmandos e de desperdícios, cabe ao Judi-
ciário	atuar	prioritária	e	estrategicamente	nas	demandas	coletivas.	Por	um	
lado, efetivando a aplicação correta de recursos na saúde por meio de julga-
mento das ações de improbidade administrativa e criminais que veiculam 
desvios	de	recursos	nessa	área.	Por	outro	lado,	garantindo	acesso	geral	ao	
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básico em saúde, quando do julgamento das demandas civis coletivas, na 
maioria,	propostas	pelo	Ministério	Público	e	pela	Defensoria	Pública.

A Justiça casuística em matéria de saúde apenas desestabiliza o 
sistema público de saúde, agrava as desigualdades e impede cumprimen-
tos dos princípios do SUS: universalidade (alcance a todos, amplitude no 
atendimento), equidade (verificação das necessidades reais de cada sujeito, 
oferecendo acesso aos mais necessitados, para redução das desigualdades) 
e descentralização (participação das três esferas de governo — federal, es-
tadual	e	municipal).

4 Conclusão

O direito à saúde é fundamental para cumprir um dos pilares do Es-
tado Democrático de Direito — a dignidade da pessoa humana — e o Poder 
Judiciário	tem	um	papel	decisivo	na	efetivação	desse	direito.	

Entretanto, diante de recursos limitados e de necessidades infinitas, 
a jurisdição em matéria de saúde é árdua, abaladora dos nervos, um eterno 
desassossego	para	a	alma	do	julgador.	A	todo	tempo,	estaremos	fazendo	
as vezes de alguém que pode estar matando um Mandarim invisível (para 
relembrar a obra de Eça de Queiroz) ou o próximo palpável, e não temos 
respostas	certas,	apenas	reflexões	necessárias.
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Os símbolos religiosos nos espaços jurídico-estatais

Marcelo Stival1

Introdução

O objetivo desse estudo é analisar o tema proposto sob a ótica cons-
titucional, em especial traçando um paralelo entre dois valores igualmente 
caros:	a)	a	liberdade	religiosa;	e	b)	a	laicidade	do	Estado.

Convém asseverar que o tema manifesta especial e atual interesse, 
sabidamente quando ponderamos quais tipos de questões são submetidas 
à análise do Poder Judiciário, bem como os valores defendidos por uma ou 
outra	doutrina	religiosa.

Nos dias modernos, emergem dúvidas sobre o tratamento constitu-
cional aplicável à espécie, ainda mais quando entram em aparente conflito 
duas	grandezas	igualmente	protegidas	pela	ordem	constitucional	em	vigor.

Assim, após tecer considerações breves pelos dois supracitados 
princípios constitucionais, faremos o exercício de ponderação de modo a 
avançarmos	para	uma	síntese	conclusiva.

A liberdade religiosa

A liberdade religiosa encontra-se positivada em nossa Constituição 
Federal, tendo sido consagrada em várias passagens como objeto a ser pro-
tegido e fomentado pelo Estado2.	Tal	plexo	valorativo	é	consectário	da	li-
berdade de pensamento, princípio que também se encontra albergado pela 
Carta	Política.

Nesse ponto, convém esclarecer que a liberdade de crença possui 
um	viés	mais	abrangente	do	que	inicialmente	se	pode	perceber.	De	acordo	
com a ressonante doutrina, a liberdade de crença abrange também o direito 

1	Juiz	federal	substituto.
2	Art.	5º,	VI,	VII,	VIII,	art.	19,	I,	e	art.	210,	§	1º.
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de proteção àqueles que em nada creem, ficando, desse modo, ampliado 
sobremaneira	o	conceito	de	liberdade	religiosa.

Tal corolário vem ao encontro do que se está atualmente concebendo 
como sociedade plural de agentes, na qual estão insertos indivíduos das mais 
diversas	raças,	credos	etc.	Tal	contexto	faz	emergir	a	necessidade	de	flexibi-
lização das normas jurídicas ao ponto de proteger a liberdade e os direitos 
da diversa gama de atores sociais que convivem em determinado espaço, 
minimizando	os	efeitos	das	diferenças	e	buscando	uma	maior	inserção	social.

Gustavo	Zagrebelsky	(2011)	defende	que	a	coexistência	de	valores	
e princípios é fundamento base das constituições modernas, ressaltando 
que essa base material pluralista faz com que a validade de tais princípios 
e valores assuma um caráter não absoluto, de maneira a fazer com que haja 
uma boa convivência diante dessa diversidade3.

Assim sendo, após a exposição dessa definição básica, concluímos e 
novamente salientamos que a liberdade de crença não se subsume unica-
mente	à	possibilidade	de	crer	em	uma	ou	outra	religião.	Há	a	necessidade	
de se inserir nesse conceito a possibilidade de não comungar das doutrinas 
defendidas por qualquer religião, dando, assim, melhores contornos à ex-
pressão	ora	em	debate.

A laicidade do Estado

A separação entre Estado e religião remonta, no Brasil, à Constitui-
ção	Federal	de	1891,	quando	foram	consagradas	as	liberdades	de	crença	e	
de culto, estabelecendo-se que “todos os indivíduos e confissões religiosas 
podem exercer pública e livremente seu culto, associando-se para esse fim 
e adquirindo bens, observadas as disposições do direito comum4”.

Em que pese o Estado não adotar qualquer tipo de religião oficial, 
como	se	pode	depreender	da	análise	do	art.	19,	I,	da	atual	Constituição,	con-

3 Em sua obra Il Diritto Mite, na página 11, Zagrebelsky afirma que: “La coesistenza di valori e principî, 
sulla quale, necessariamente, una costituzione oggi si deve fondare per poter rendersi non rinuncia-
taria rispetto alle sue prestazioni di unità e integrazione e, al contempo, non incompatibile con la sua 
base materiale pluralista, richiede che ciascuno di tali valori e tali principî sia assunto in una valenza 
non assoluta, compatibile con quelli con i quali de convivere.”

4	Art.	72,	§	3º,	da	CF/1981,	em	redação	original.
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vém asseverar que, sem embargo de sua laicidade, a República Federativa do 
Brasil	não	é	um	Estado	ateu.	Para	abalizar	a	tese,	socorremo-nos	da	doutrina.

Em passagem sobre o direito de assistência religiosa consagrado 
no	art.	5,	VII,	da	CF,	Alexandre	de	Moraes	(2010,	p.	49)	assim	se	manifesta:

Não nos parece procedente a crítica que alguns doutrinadores fazem 
a esse inciso da Constituição federal, afirmando que não há compati-
bilidade entre um Estado laico e a previsão, como direito individual, 
de prestação de assistência religiosa, uma vez que o Estado brasileiro, 
embora laico, não é ateu, como comprova o preâmbulo constitucional, 
e, além disso, trata-se de um direito subjetivo, e não de uma obrigação, 
preservando-se, assim, a plena liberdade religiosa daqueles que não 
professam	nenhuma	crença.

Por	sua	vez,	Paulo	Gustavo	Gonet	Branco	(2012,	p.	361)	ressalta	que	
“O Estado brasileiro não é confessional, mas tampouco é ateu, como se deduz 
do	preâmbulo	da	Constituição,	que	invoca	a	proteção	de	Deus”.

Nesse sentido, tendo em vista esse posicionamento, os limites de 
ablação entre Estado e religião mostram-se tênues, fazendo-se surgir ques-
tionamentos diversos, em especial quando se trata da presença de símbolos 
religiosos	em	locais	jurídico-estatais.

Utilização de símbolos religiosos em locais jurídico-estatais

Entre outras justificativas, o fato de não ser a República Federativa 
do Brasil um Estado ateu, como ressaltado alhures, é utilizado por alguns 
juristas como justificativa para a manutenção de símbolos religiosos em 
lugares	públicos,	como	se	pode	depreender	da	transcrição	abaixo	aposta.

A	liberdade	religiosa	consiste	na	liberdade	para	professar	fé	em	Deus.	
Por isso, não cabe argüir a liberdade religiosa para impedir a demons-
tração	da	fé	de	outrem	ou	em	certos	lugares,	ainda	que	públicos.	O	
Estado, que não professa o ateísmo, pode conviver com símbolos os 
quais não somente correspondem a valores que informam a sua histó-
ria cultural, como remetem a bens encarecidos por parcela expressiva 
da	sua	população	–	por	isso,	também	não	é	dado	proibir	a	exibição	
de crucifixos ou de imagens sagradas em lugares públicos (MENDES; 
BRANCO,	2012,	p.	365).
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Com o devido acatamento, entendemos que, quando o foco da análise 
é a exposição de figuras religiosas dentro dos órgãos do Poder Judiciário, o 
entendimento	deve	ser	diverso	do	exposto	nas	linhas	logo	acima.

Primeiramente, cabe chamar a atenção para o fato de que o Poder 
Judiciário no Brasil toma, dia a dia, papel de relevância no esclarecimento 
de questões de difícil solução (hard cases).	Podemos	citar,	a	título	de	exem-
plo, a união homoafetiva, o tratamento com células tronco, o aborto de feto 
anencéfalo	etc.

Sobre	o	tema	Daniel	Sarmento	(2007)	assim	se	manifestou:

A importância do Poder Judiciário brasileiro cresceu exponencialmente 
nos últimos anos e hoje se assiste no Brasil a uma verdadeira judicia-
lização	da	política	e	das	relações	sociais.	Por	um	lado,	a	Justiça	passou	
a ocupar-se dos grandes conflitos políticos e morais que dividem a 
Nação, atuando muitas vezes como árbitra final, e decidindo questões 
tormentosas e delicadas, que vão dos direitos das minorias no processo 
legislativo	até	aos	debates	sobre	aborto	e	pesquisa	em	células-tronco.	
Por outro, ela foi descoberta pelo cidadão brasileiro mais humilde, que, 
apesar dos problemas ainda persistentes do acesso à prestação jurisdi-
cional, tem passado a procurá-la com uma freqüência cada vez maior 
para	resolver	aos	seus	problemas	cotidianos.	Assim,	de	instituição	
quase desimportante em regimes constitucionais pretéritos, o Poder 
Judiciário converteu-se numa espécie de “guardião das promessas” 
de direitos humanos e justiça material, proclamadas na Constituição 
e	em	outros	textos	legais.

Frente a esse contexto, cabe reconhecer que, embora os símbolos 
religiosos transmitam significações que remontam a princípios éticos e, 
em especial, à paz, não se pode dissociar determinada figura sacra de toda 
a	ideologia	professada	pela	religião	que	lhe	venera.	Em	outras	palavras,	o	
símbolo religioso carrega muito mais significados do que alguns tendem a 
lhe	atribuir.

Nesse sentido, apesar de transmitir o ideário de valores morais uni-
versais, o símbolo religioso pode transmitir ao jurisdicionado a impressão 
de que todo o Poder Judiciário aceita, incondicionalmente, todos os valores 
contidos	na	doutrina	da	religião	que	se	relaciona	com	o	símbolo	sacro.	Tal	
assertiva pode soar irrelevante quando se está a tratar de casos em que os 
valores morais universais são aplicados, mas possui fundamental importân-
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cia quando duas ou mais crenças religiosas divergem sobre determinado 
assunto.

Uma questão que merece ser esclarecida remete à utilização dos va-
lores	religiosos	nas	decisões	judiciais.	A	nosso	ver,	esse	ponto	tem	íntima	
ligação	com	o	princípio	do	livre	convencimento	motivado.	Ao	juiz	não	é	
admitido	decidir	sem	a	devida	fundamentação	(CF,	art.	93,	IX).	É	através	da	
fundamentação que os comandos jurisdicionais encontram seus elementos 
basilares	que	lhes	dão	a	estrutura	necessária	para	subsistir.	Nesse	ponto,	
o	princípio	do	livre	convencimento	motivado	tem	especial	importância.	Se-
gundo ele, 

[...]	o	juiz	não	é	desvinculado	da	prova	e	dos	elementos	existentes	nos	
autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua apreciação 
não	depende	de	critérios	legais	determinados	a	priori.	O	juiz	só	decide	
com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo 
critérios	críticos	e	racionais	(CPC,	arts.	131	e	436).	(CINTRA;	GRINO-
VER;	DINAMARCO,	1999,	p.	68.)

Ocorre	que	essa	liberdade	em	decidir	encontra	também	limites.	
Não pode o julgamento ir de encontro aos ditames da lei e da Constituição, 
ressalvando-se que os valores intrínsecos do magistrado é que nortearão 
a	interpretação	dessas	fontes.	Nesse	momento	de	hermenêutica,	é	que	os	
valores	de	determinada	religião	podem	emergir	nos	éditos	judiciais.	Tal	
prática é manifestamente aceita e compreensível, uma vez que, a despeito 
de sua imparcialidade, não se pode exigir do julgador a total abstenção de 
utilizar valores que entende serem relevantes no momento do decisum.

Porém, a exposição de símbolos sagrados ao público extrapola o plano 
do convencimento interno do magistrado para dar uma conotação de ínti-
ma	ligação	com	certo	credo	religioso.	O	magistrado,	quando	se	apresenta	
ao público no exercício de seu múnus constitucional, corporifica o Poder 
Judiciário	como	um	todo.	

Destarte, ao se fixar um símbolo sagrado nas salas de audiência e 
locais de acesso público aos fóruns, cria-se uma inegável associação entre o 
Poder	Judiciário	e	determinado	credo	religioso.	Como	bem	aduz	Sarmento,

[...]	se	a	Justiça	quer	ser	a	casa	de	todas	e	de	todos,	o	que	é	fundamental	
para que ela possa cumprir o seu elevado papel no Estado Democrático 
de Direito, então ela tem de evitar ao máximo as confusões simbólicas 
com	confissões	religiosas,	ainda	que	majoritárias.
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Da experiência empírica

No estado do Rio Grande do Sul, em sessão do Conselho da Magistra-
tura do TJRS, foi decidido que:

[...]	resguardar	o	espaço	público	do	Judiciário	para	o	uso	somente	de	
símbolos oficiais do Estado é o único caminho que responde aos prin-
cípios constitucionais republicanos de um estado laico, devendo ser 
vedada a manutenção dos crucifixos e outros símbolos religiosos em 
ambientes	públicos	dos	prédios.

Na Itália, Nicola Pignatelli, (ano da publicação), após avaliar diversas 
situações surgidas no âmbito europeu, concluiu que, quando o sujeito que 
expõe o símbolo religioso for titular de uma função pública, os limites para 
a sua utilização se intensificam, tendo em vista que a liberdade individual 
passa a encontrar um limite ulterior à liberdade do próximo, citando como 
exemplo o caso dos juízes5.

Derradeiras disposições

Quando nos referimos à exposição pública de símbolos religiosos nos 
órgãos do Poder Judiciário, no embate entre os princípios da laicidade do 
Estado e da liberdade de expressão religiosa do magistrado, pensamos que o 
primeiro	tende	a	prevalecer.	Tal	conclusão	vem	fundamentada	na	proteção	
da imagem de independência do Poder Judiciário, aliada à necessidade de 
inclusão	da	pluralidade	de	agentes	de	que	é	composta	a	sociedade	brasileira.

Conclui-se também que não é vedada a utilização pelo magistrado dos 
valores	professados	pela	religião	da	qual	participa.	Nesse	ponto,	entendemos	
que a questão encontra-se afeta ao princípio da persuasão racional do juiz, 
que utiliza suas convicções para melhor interpretar a lei e a Constituição, não 
mantendo	relação	estreita	com	a	laicidade	do	Estado	ou	liberdade	religiosa.

5 “Quando il soggetto che espone il simbolo religioso è titolare di un ufficio o di una 
funzione pubblica i suddetti limiti si intensificano, posto che la libertà individuale 
e collettiva trova un limite ulteriore nella libertà altrui a non sentirsi condizionato 
dall’autorità pubblica esercitante la funzione. Si pensi all’insegnate nell’aula 
scolastica, al magistrato giudicante, al presidente di un seggio elettorale, ecc.”
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Breves apontamentos acerca do princípio da  
dignidade da pessoa humana

Marllon Sousa1

Não há como negar que a humanidade, no século passado e nesse 
início	de	século	XXI,	experimentou	uma	enormidade	de	transformações	de-
correntes de vários fatores, entre os quais se citem a revolução tecnológica, a 
transposição	de	barreiras	comerciais,	a	integração	dos	povos	e	a	globalização.

O direito, ao seu turno, alocado no ramo das chamadas ciências sociais 
aplicadas, foi diretamente afetado por toda essa série de fatores externos 
que culminaram com o ápice e a queda de alguns modelos paradigmáticos 
de Estado de Direito, até se chegar ao modelo que atualmente é tido como 
o	mais	adequado	às	necessidades	da	humanidade.

Assim, após a derrocada do Estado Absolutista, surgiu o modelo Li-
beral de Estado de Direito, cuja característica principal foi a positivação 
dos chamados direitos de primeira dimensão, fundados na valorização do 
ser humano como ente dotado de dignidade e necessidades, tornando-se o 
princípio da dignidade da pessoa humana o preceito chave na edificação da 
sociedade,	cabendo	ao	Estado	definir	os	chamados	direitos	de	liberdade.

Mas o que seria a dignidade da pessoa humana? Seria um direito, um 
princípio, uma norma metajurídica, um vetor interpretativo?

Em breves linhas, este texto trará à baila apontamentos sobre os 
aspectos mais importantes que permeiam o tema “dignidade da pessoa hu-
mana”, trazendo contornos acerca da concepção filosófica e jurídica do tema, 
acepção	como	direito	fundamental	e	sua	utilização	no	discurso	forense.

Para tanto, é preciso abordar, num primeiro momento, a feição filo-
sófica	da	dignidade	da	pessoa	humana.

No jusnatularismo pode-se identificar uma tímida abordagem sobre a 
dignidade da pessoa humana como direito destacado, como outrora se veria, 
com	a	eclosão	da	Revolução	Francesa.	Segundo	aquela	corrente	filosófica,	a	
dignidade seria valor intrínseco à própria natureza do ser humano, bastando, 

1	Juiz	federal	substituto.
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assim, a condição de indivíduo para usufruir de direitos e eventuais deveres, 
tudo	em	razão	de	sua	peculiar	condição.

Por sua vez, os opositores à corrente acima citada argumentavam 
no sentido de não se poder falar em um direito natural, pressuposto ao 
ordenamento jurídico, sendo a dignidade da pessoa humana considerada 
um direito pelo simples fato de o ordenamento jurídico a defini-la como tal 
e	buscar	sua	tutela	através	dos	institutos	do	direito.

Desta forma, sem o apanágio do direito, a dignidade da pessoa hu-
mana seria, quando muito, instituto relacionado à filosofia ou sociologia, 
visto que estaria desprovida da possibilidade de proteção mediante uso de 
coerção,	em	caso	de	desrespeito	aos	seus	delineamentos.

Ainda numa abordagem jusfilosófica sobre o tema em questão, é de 
bom tom fazer comentários sobre a tratativa da dignidade humana no posi-
tivismo	e	no	neopositivismo	ou	pós-positivismo	jurídico.

A corrente positivista de pensamento jurídico-filosófico defendia, em 
linhas gerais, consoante ensinamentos de dois de seus maiores expositores, 
Hans	Kelsen	(2010)	e	Norberto	Bobbio	(1999),	a	ideia	de	um	ordenamento	
jurídico hermeticamente fechado, com um corpo de regras em perfeita har-
monia, cuja interpretação era realizada com base no escalonamento vertical 
das normas, de modo que no ápice da pirâmide, segundo Kelsen, estaria a 
norma jurídica fundamental, hipotética, superposta ao ordenamento jurídico, 
dela	emanando	todo	o	substrato	de	validade	das	demais	normas.

Apenas, para exemplificar a visão positivista, o direito funcionaria 
segundo o modal deôntico SE A, DEVE SER B, ou seja, a subsunção do fato à 
norma deveria ser pura, simples, direta, acromática, sem nenhum juízo de 
valor.	

Outro exemplo peculiar da interpretação positivista ocorria no caso 
de conflito de normas, no qual as regras operavam-se segundo a máxima 
aplicabilidade modo-tudo-ou-nada (all-or-not-fashion), ficando os princípios 
relegados à teoria geral dos direitos, como normas secundárias, a serem 
utilizadas em casos de preenchimento de lacunas não eventualmente exis-
tentes	no	ordenamento.

Portanto, reflexo direto do positivismo jurídico na dignidade da pes-
soa humana é o fato de ter sido este princípio colocado em segundo plano 
nos ordenamentos jurídicos inspirados nesta visão filosófica, propiciando o 
recrudescimento de práticas atrozes contra a humanidade, citando-se como 
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exemplo o ocorrido nos Estados nazifascistas, cujas lembranças ainda estão 
vivas	na	memória	de	qualquer	pessoa.

Nesse ponto, não se pode esquecer de que o holocausto tinha emba-
samento em um Estado de Direito, no qual condutas que feriram de morte 
a dignidade da pessoa humana possuíam o completo respaldo de um orde-
namento jurídico, cujos direitos somente eram conferidos a determinada 
parcela	de	pessoas,	consideradas	superiores	em	relação	às	demais	raças.	Ou	
seja, o próprio direito serviu de instrumento para atacar seu núcleo vital, 
em	verdadeira	manifestação	de	autofagia.

Todavia, a derrocada no modelo liberal e a eclosão do Estado social, 
com a posterior consagração do Estado Democrático de Direito, embasado 
na chamada doutrina pós-positivista, propiciaram uma viragem normativo-
-conceitual, atribuindo aos princípios carga valorativa nunca antes experi-
mentada, erguendo-os à categoria de normas que, ao lado das regras, tecem 
a	estrutura	do	ordenamento	jurídico-constitucional.

Antes, porém, de imiscuir-se nos comentários do princípio da dig-
nidade da pessoa humana e sua inserção no pós-positivismo jurídico, com 
a consequente alteração da visão do ser humano como mero sujeito de di-
reitos, mostra-se útil tecer rápida consideração sobre os traços da moral na 
verificação	da	dignidade	da	pessoa	humana.

Como já relatado no início deste texto, o atributo básico do direito, 
que o distingue da filosofia, sociologia e demais ciências que lhe sejam coir-
mãs,	é	a	capacidade	de	COERÇÃO.

Enquanto a filosofia atua basicamente no campo da moral individual 
e coletiva, o direito vai além, sendo possível aplicar-se punição a um indiví-
duo que manifeste comportamento desviante do previsto no ordenamento 
jurídico.

Portanto, o direito constituiu o mecanismo de proteção da dignidade 
da pessoa humana, uma vez que visa a resguardar o indivíduo de seus pares, 
pois, se ficasse restrita ao mero campo da moral, ausente de coerção real, 
seria	fatalmente	lesada	de	forma	séria	e,	talvez,	irreversível.

Feito este parêntese, retornando à questão da viragem principiológica 
operada pelo pós-positivismo e seu reflexo no tratamento da dignidade da 
pessoa humana, é preciso relatar a transformação da visão do homem como 
mero sujeito de direitos, visão positivista, para uma tratativa como objeto 
do	direito.
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Isso porque, segundo o prisma liberal, reitor no positivismo, o indi-
víduo era mero sujeito dos direitos que o ordenamento jurídico lhe conferia 
de forma taxativa, havendo a clássica relação de subordinação entre sujeito 
e	Estado.

Contudo, após a derrocada do Estado Liberal, bem como do positi-
vismo, pode-se identificar a transposição do indivíduo que, além de mero 
sujeito,	passou	também	a	ser	o	objeto	do	direito.

Essa alteração de prisma é justificada, sobretudo, pela chamada in-
ternacionalização dos direitos humanos e posterior positivação de normas 
de garantias e proteção nas constituições de diversas nações ao redor do 
mundo, sendo os direitos inexpugnáveis do homem erigidos à categoria de 
direitos e garantias fundamentais, cuja dignidade da pessoa humana passou 
a ser princípio positivado de respeito obrigatório por parte do Estado e da 
coletividade	que	o	compõe.

Ou seja, a dignidade da pessoa humana, assim como o sol, é o centro 
do	sistema	jurídico	social,	ao	redor	do	qual	gira	o	Estado.	A	pessoa	humana,	
dotada de bem-estar social e condições de manter e desenvolver sua persona-
lidade e demais potencialidades, é o objeto maior a se respeitar, resguardar 
e promover, cuja suprema relevância culminou com sua consagração como 
princípio	básico	do	Estado	constitucional	pátrio,	previsto	no	art.	1º,	III,	da	
CR/1988.

Todavia, não se pode esquecer que até o princípio da dignidade da 
pessoa humana ser erigido à categoria de norma fundamental em nosso 
ordenamento	jurídico,	foi	necessário	o	percurso	de	árduo	caminho.

Nesse sentido não há como negar a extrema importância de  
documentos	históricos	como	a	Magna	Charta	de	1215,	na	qual,	ainda	que	de	
forma bastante tímida, o Rei João Sem Terra reconheceu certos e limitadís-
simos	direitos	aos	seus	súditos.	Citem-se,	ainda,	como	documentos	de	maior	
relevância para o deslanche na tratativa da dignidade da pessoa humana, 
a	Constituição	Americana	de	1776;	a	Declaração	dos	Direitos	do	Homem	
e	do	Cidadão,	advinda	da	Revolução	Francesa	de	1789;	a	Constituição	de	
Weimar	de	1919;	a	Constituição	Mexicana	de	1917;	a	Declaração	Universal	
dos	Direitos	Humanos,	de	1948,	bem	como	o	Pacto	de	San	José	(Convenção	
Americana	de	Direitos	Humanos),	assinado	na	Costa	Rica	no	ano	de	1992.

Examinando a multiplicidade de diplomas jurídicos no plano inter-
nacional, nos quais é prevista e determinada que se assegure a mais ampla 
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proteção à pessoa humana, denota-se clara evolução da consciência social 
e jurídica de se proteger o bem mais caro ao homem, ou seja, resguardar a 
dignidade da pessoa humana deve ser o ponto de partida e de chegada em 
um	Estado	Democrático	de	Direito.

Pode-se assim dizer que a exaltação da personalidade humana com 
a consequente proteção da dignidade como aspecto inerente e intrínseco 
foi uma reação à concepção patrimonialista e coisificada do ser humano 
reinante na doutrina liberal, bem como da tese muitas vezes utilitarista do 
Estado	social.

E tal exaltação só foi possível com a constitucionalização do direito, 
cuja positivação da proteção da dignidade da pessoa humana operou a huma-
nização do direito, de forma a se afirmar que a salvaguarda do ser humano, 
enquanto ser dotado de necessidades a serem providas pelo Estado, a fim 
de propiciar o bem-estar necessário à expansão da personalidade, é a meta 
a ser alcançada em uma nação que viva sob os auspícios de uma ordem 
jurídica	democrática.

Consoante já abordado em diversas passagens deste esboço, a dig-
nidade da pessoa humana é o vetor interpretativo, bem como o epicentro 
normativo de todo ordenamento jurídico pátrio, devendo ser oportuniza-
das ao ser humano, por parte do Estado, condições mínimas de existência e 
desenvolvimento do indivíduo, naquilo que a doutrina costuma classificar 
como mínimo	existencial	ou	piso	mínimo	vital.

Portanto, não basta apenas prever em um texto constitucional a dig-
nidade	da	pessoa	humana	como	direito	fundamental.	Não	há	o	mero	conten-
tamento com o estatuir da norma, sendo preciso efetiva conduta positiva por 
parte do Estado no sentido de materializar a previsão abstrata, como forma 
de efetivo respeito	ao	princípio	em	tela.

Nesse	sentido,	examinado	a	Carta	Constitucional	de	1988,	pode-se	
afirmar que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a dignidade da pessoa 
humana	como	norma	estruturante	de	nosso	sistema	(art.	1º,	III,	da	CR/1988),	
cuja eficácia irradiante se espelha por diversos outros dispositivos da Carta 
Maior, tais como o direito à vida, ao meio ambiente ecologicamente equili-
brado, à saúde	etc.

Portanto, afirmando ser a dignidade da pessoa humana fim último e 
principal do Estado, não há como negar a característica de direito fundamen-
tal, sendo dotado, entre outras, das seguintes características: aplicabilidade 
imediata,	eficácia	irradiante,	ativa	e	negativa,	horizontal	e	vertical.
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A eficácia ativa impõe a necessidade de adoção de medidas, por parte 
do Estado, na busca da tutela do bem-estar do ser humano, ou seja, é o dever 
constitucional	de	uma	obrigação-de-fazer	imposta	ao	poder	público.

De outro lado, a eficácia paralisante ou negativa, determina a não 
adoção de quaisquer medidas aptas a macular o núcleo intangível da digni-
dade da pessoa humana, havendo uma ordem tácita de abstenção de com-
portamento nocivo ao preceito tutelado, endereçado tanto ao Estado como 
aos	demais	particulares	no	trato	com	seus	pares.

Dito isto e passando a comentar a proteção judicial da dignidade 
da	pessoa	humana,	é	preciso	começar	esta	parte	do	texto	com	uma	crítica.

Há no discurso forense certa banalização do princípio em tela, que-
rendo elevar à categoria de dignidade da pessoa humana diversas questões 
que nem de longe tocam a dignidade humana, numa clara tentativa de in-
flação processual, sendo uma de suas consequências a demora da prestação 
jurisdicional, esta sim maculadora da proteção tutelada pelo direito funda-
mental	em	exame.

Nesse sentido, ao se deparar com a alegação de mácula à dignidade 
da pessoa humana, o magistrado deve estar atento se presentes os requisitos 
autorizadores do pleito individual e se o pedido versado está em sintonia 
com uma lesão direta ao comando constitucional de dignidade da pessoa hu-
mana.	Isso	porque	qualquer	lesão	ou	ameaça	a	direito,	em	último	caso,	afeta	
a	pessoa	humana.	Daí	a	necessidade	de	cautela	do	magistrado	no	exame	dos	
casos postos, sob pena de banalizar ainda mais as decisões sob a justificativa 
de	tutelar	a	dignidade	da	pessoa	humana.

Ainda no discurso forense, é mister que o magistrado se atente para 
o contra-argumento do poder público, na tentativa de não cumprimento de 
suas	obrigações,	qual	seja,	a	chamada	reserva	do	possível.

Isso por ser notório o fato de o ser humano ter necessidades ilimita-
das e os recursos do Estado, ainda mais quando se fala em Brasil, o país do 
bolsa-escola, vale-gás e uma enormidade de programas de inclusão social, 
com recursos limitadíssimos, não sendo estes argumentos um salvo-conduto 
para	se	desrespeitar	a	tutela	básica	dos	direitos	do	ser	humano.	

Para tanto, nessa difícil, mas essencial missão de correção de ilega-
lidades, o magistrado deve fazer o cotejo do caso concreto, com o preceito 
atacado, a reserva do possível e o chamado efeito multiplicador das decisões, 
neste caso para se evitar que o Judiciário se torne um balcão da Adminis-
tração	Pública.
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Feitas essas considerações, conclui-se que a dignidade da pessoa 
humana é preceito estruturante de nosso Estado, cuja sofrida evolução in-
dica o nível de proteção que se deva dar a este princípio, cabendo ao Estado 
propiciar aos indivíduos, senão todos, caso os recursos assim não suportem, 
ao menos os meios essenciais de desenvolvimento da personalidade humana, 
devendo o Poder Judiciário, atento à possibilidade de banalização do uso 
do princípio em tela no discurso forense, resguardar a tutela dos direitos 
básicos do ser humano, sempre ponderando entre as reais necessidades do 
caso	concreto,	a	reserva	do	possível	e	o	efeito	multiplicador	de	demandas.
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Limites do direito diante da autonomia moral do indivíduo: 
os riscos do máximo ético

Paulo Gustavo Guedes Fontes1

Num ambiente intelectual e jurídico em que predomina o neoconstitu-
cionalismo, propondo uma reaproximação do direito e da moral, parece-nos 
importante enfatizar que o direito, além de incorporar preceitos morais, 
evoluiu também no sentido de excluir do seu âmbito certos conteúdos e 
campos	da	moral.	No	presente	artigo,	abordaremos	a	relação	entre	direito	
e	moral	na	filosofia	do	direito	(1),	para	em	seguida	delinear	conceitos	e	
princípios	que	limitam	o	direito	diante	da	esfera	moral	do	indivíduo	(2),	
analisando decisões do Supremo Tribunal Federal que trataram do tema 
(3)	e	apresentando	conclusões	(4)2.

1 Relação entre direito e moral na filosofia do direito

A relação entre direito e moral ou entre direito e justiça é talvez o 
tema mais presente na filosofia do direito e aquele que serve de divisor de 
águas	das	diversas	correntes.

O positivismo jurídico assenta-se na tese da separação entre direito 
e	moral.	O	direito	distingue-se	da	moral	por	consistir	num	conjunto	de	nor-
mas	impostas	pelo	Estado,	de	forma	coativa.	A	validade	da	norma	jurídica	
prende-se, para os positivistas, a critérios de ordem formal e independe da 
avaliação	que	dela	se	faça	sob	o	prisma	moral,	da	sua	justiça	ou	injustiça.

Isso não significa que os positivistas proponham obediência às nor-
mas	jurídicas.	Não	há	o	“dever	de	obediência”,	que	estaria	já	no	âmbito	da	
moral	e	da	política.	Os	autores	vinculados	a	essa	corrente	postulam	que	sua	
filosofia	é	descritiva	e	não	normativa.	Esse	aspecto	parece	ser	por	vezes	
olvidado pela doutrina, ao associar o positivismo aos regimes autoritários 

1	Desembargador	federal	do	TRF	3ª	Região	e	mestre	em	direito	público	pela	Universidade	de	Toulou-
se,	França.

2	Utilizaremos	com	a	mesma	significação	os	termos	moral	e	ética,	pois	nada	os	distingue	do	ponto	
de vista etimológico, um advindo do grego (ethos) e outro do latim (mores), mas ambos remetendo 
rigorosamente	à	mesma	ideia	de	costumes.	(cf.	RICOEUR,	1995,	p.	161).
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e	mesmo	ao	nazismo.	A	associação	não	procede,	ao	menos	em	relação	ao	
nazismo, tendo em vista que os nazistas não professavam o positivismo 
jurídico, mas uma espécie de moralismo avesso às garantias individuais, 
segundo o qual o juiz alemão devia considerar o direito e a moral nazista 
uma	só	coisa.	(MATOS,	2008,	p.	103-127).

Mais	ainda.	Além	de	afirmar	que	o	positivismo	permite	a	crítica	moral	
e política das normas jurídicas, os positivistas chegam a dizer que ele o per-
mite	de	forma	superior	ao	jusnaturalismo.	Este	último,	ao	conferir	ao	direito	
um fundamento metafísico, acabaria servindo para legitimar ideologicamente 
o sistema jurídico vigente3.

Por outro lado, o positivismo não nega a influência da moral sobre o 
direito, diz apenas que as relações e coincidências entre as duas esferas são 
contingentes	ou	genéticas.	Segundo	Hart	(2002,	p.	185-186	apud	DIMOULIS,	
2006,	p.	9),	“não	é	uma	verdade	necessária	que	o	direito	reproduz	ou	satisfaz	
certas exigências da moralidade, mesmo se frequentemente isso ocorre de 
fato”.	Pode	haver	mesmo	o	dever	jurídico	de	observar	certos	preceitos	morais	
(pensemos no princípio constitucional da moralidade administrativa), mas 
a obrigatoriedade jurídica não decorreria do mandamento moral, e sim da 
lei	que	determinou	a	sua	observância	(DIMOULIS,	2006,	p.	174).

No outro lado do espectro jusfilosófico, temos o jusnaturalismo ou as 
teorias moralistas do direito, assim chamadas por alguns autores (DIMOULIS, 
2006,	p.	85;	SABADELL,	2002,	p.	20)	justamente	porque	defendem	a	conexão	
conceitual	entre	direito	e	moral.	Para	essas	correntes,	o	direito	teria	seu	fun-
damento na moral, em especial no conceito de justiça, auferindo dela a sua 
validade	e	advindo	daí	também	a	obrigatoriedade	da	sua	observância.	Alexy	
(2009,	p.	43)	assevera	que	tanto	as	normas	jurídicas	individuais	quanto	os	
sistemas jurídicos como um todo formulam necessariamente uma pretensão 
à correção; nessa correção, que é propriamente moral, é que se perceberia 
a	convergência	e	conexão	dos	dois	campos.

Os jusnaturalistas não negam a existência do direito positivo e a obri-
gatoriedade de sua observância, mas acreditam que ele se fundamenta num 
direito	superior,	divino,	natural	ou	racional,	segundo	as	diversas	tendências.	
O problema aparece quando se considera existir conflito, na solução de um 
litígio,	entre	o	direito	positivo	e	o	direito	natural.	Hoje	a	maioria	dos	autores	
adota a perspectiva da fórmula de Radbruch, segundo a qual a lei positiva 

3	KELSEN,	2010,	p.	145.	No	mesmo	sentido,	HART,	1958,	p.	593-629.
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somente perde a validade quando ultrapassa certo limiar de injustiça, isto 
é, quando se mostra extremamente injusta, perdendo então a natureza de 
regra jurídica ou, dizendo de outro modo, de acordo com Alexy, se abdica 
da pretensão à correção4.

Questão interessante sobre o jusnaturalismo diz respeito à discri-
cionariedade	do	juiz.	À	primeira	vista,	pode	parecer	que	a	corrente	reco-
menda uma discricionariedade maior, pois a eleição da solução justa pelo 
juiz,	para	além	da	letra	da	lei,	comportaria	dose	maior	de	subjetividade.	
Dworkin	(2007,	p.	50-63),	que	pode	ser	considerado	um	autor	moralista,	
na perspectiva acima explicitada, ataca o positivismo justamente porque 
deixaria ao juiz um poder discricionário muito grande, nos casos de lacuna 
nas	previsões	legais.	Para	esse	autor,	o	direito	deve	ser	visto	como	inte-
grando um conjunto maior abrangendo os princípios políticos e morais de 
uma determinada comunidade, que são concretizados sucessivamente pela 
legislação e pelas decisões judiciais (law as integrity); assim, cada caso teria 
uma única solução correta, se bem interpretado esse conjunto de princípios 
e	regras,	o	que	retiraria	do	juiz	o	poder	discricionário.

O neoconstitucionalismo, através de um caminho próprio, advoga 
também	certa	indistinção	entre	o	direito	e	a	moral.	Já	se	afirmou	que	essa	
corrente partiu de um modelo normativo (o constitucionalismo) e transfor-
mou-se	em	uma	teoria	do	direito	(GARCIA	FIGUEROA,	2008,	p.	79-101).	É	
certo que, frente à realidade das constituições modernas e do seu caráter 
principiológico, o neoconstitucionalismo admite a reintrodução da ética no 
raciocínio jurídico, ao menos no nível argumentativo, em que se mostrariam 
incindíveis	os	argumentos	legais	e	extralegais.	Nesse	sentido,	“os	partidários	
do moralismo jurídico afirmam que o direito moderno incorpora valores 
morais, positivando princípios de direito natural ou convicções morais, e 
que também conhece uma flexibilização, abrindo-se diante da moral” (VIEI-
RA,2005,	p.	224-228;	BARCELLOS,	2005,	p.	100-102	apud	DIMOULIS,	2006,	
p.	172).	Também	Luís	Roberto	Barroso	(2010,	p.	248):

Como	consequência,	a	partir	da	segunda	metade	do	século	XX,	o	direito	
deixou	de	caber	integralmente	no	positivismo	jurídico.	A	aproximação	
quase absoluta entre Direito e norma e sua rígida separação da ética 

4	Gustav	Radbruch	foi	um	filósofo	alemão	do	direito	que,	após	a	Segunda	Guerra,	aderiu	ao	jusna-
turalismo.	Para	um	autor	brasileiro	 jusnaturalista,	numa	perspectiva	próxima	à	da	 fórmula,	 cf.	
NADER,	2012,	p.	88.
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não correspondiam ao estágio do processo civilizatório e às ambições 
dos que patrocinavam a causa da humanidade.

Assim, por um lado, o positivismo jurídico, apesar da tese da sepa-
ração conceitual entre direito e moral, reconhece que as regras morais po-
dem	ser	trazidas	para	o	sistema	jurídico	pelo	legislador.	Embora	possamos	
conceber que a seguinte assertiva tem caráter descritivo e não normativo, 
Kelsen	(2000,	p.	221	apud	DIMOULIS,	2006,	p.	103)	afirmou	que	“todo	e	
qualquer	conteúdo	pode	ser	Direito.	Não	há	qualquer	conduta	humana	que,	
como tal, por força de seu conteúdo, esteja excluída de ser conteúdo de uma 
norma	jurídica”.

Por outro lado, é sobretudo o neoconstitucionalismo que insiste, e 
aí numa perspectiva normativa — do que deve ser o direito —, na interpe-
netração entre direito e  moral e, no limite, na possibilidade de que o juiz 
venha	a	decidir	com	base	em	critérios	éticos.	Esse	contexto	conta	por	vezes	
com o entusiasmo dos partidários da corrente, que atribuem valor positi-
vo a essa possibilidade, a partir da qual o Judiciário poderia exercer uma 
função corretiva do direito e faria com que ele coincidisse cada vez mais 
com	os	princípios	éticos.	Chegaríamos	mais	facilmente	ao	ideal	de	alguns	
jusnaturalistas, de que:

[...]	uma	ordem	jurídica	verdadeiramente	acorde	com	a	instância	supe-
rior do Jus, em que os direitos subjetivos se identificam com a Moral, 
é	uma	questão	de	aperfeiçoamento	do	Direito	Positivo.	Esta	deve	ser	
a	meta	permanente	dos	cultores	da	ciência	(NADER,	2012,	p.	49).

Num sentido semelhante, Joaquim Carlos Salgado, após incursões na 
obra de Hegel, propõe abandonar a concepção de Georg Jellinek, de que o 
direito seria um “mínimo ético”, pela constatação de que as normas jurídicas 
seriam realizadoras de um máximo ético na vida social, pois são o ponto de 
chegada da dialética do reconhecimento e manifestação apurada da Razão 
Prática	(BROCHADO,	2008,	p.	237-266).

Ocorre que o direito evoluiu em parte incluindo regras que antes per-
tenciam apenas ao mundo moral, ou dando novas dimensões aos princípios 
morais e concretizando-os na regulação jurídica das relações sociais, mas 
também,	em	parte,	excluindo	do	seu	âmbito	preceitos	morais	e	religiosos.	
O que é assim excluído do direito passa a integrar um campo em que as 
condutas dependem da vontade do homem, livres de interferência estatal, 
terreno de escolhas coincidente com as diversas liberdades reconhecidas ao 
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indivíduo, sobretudo a partir da Reforma, do Iluminismo e das revoluções 
liberais.

2 Autonomia moral e limites do direito

A questão dos limites da lei ou do direito diante da autonomia moral 
dos indivíduos é bem conhecida da literatura jurídica anglo-saxã5.	Dworkin	
fala	em	direito	de	independência	moral	(DWORKIN,	2005,	p.	542)6.

As correntes moralistas criticam o positivismo por considerar direito 
qualquer disposição emanada dos órgãos estatais, formalmente válida, in-
dependentemente	do	seu	conteúdo.	A	preocupação	geralmente	está	ligada	
ao problema da lei injusta, isto é, cogita-se de um limite à normatividade 
estatal	que	consistiria	na	injustiça	da	norma	positiva.	Não	se	coloca	com	
muita frequência, por outro lado, a existência de limites outros à lei, como 
os colocados pela existência de um campo próprio da moral a ser preservado 
pelo	direito.

O debate é mais comum na tradição da common law, talvez por in-
fluência	de	John	Stuart	Mill	(2000)	no	seu	famoso	livro	sobre	a	liberdade.	
Segundo John Stanton-Ife, admite-se facilmente que a lei possui limites prá-
ticos (means-ends limits), em contraposição à polêmica existência de princi-
pled limits, que derivariam de princípios e que poderiam ser estabelecidos 
a priori.	Os	limites	práticos,	relativos	aos	fins	perseguidos	pela	lei,	adviriam	
da impossibilidade circunstancial de alcançá-los; ninguém duvida que a lei 
pode fracassar nos seus intentos, como, por exemplo, ao buscar diminuir a 
criminalidade	mediante	o	aumento	das	penas.

Quanto à existência de limites principiológicos, deve-se rememorar o 
célebre debate entre Hart e Lord Devlin sobre a “coerção legal da (i)morali-
dade”.	O	relatório	produzido	pelo	Wolfenden Comittee	recomendou	em	1954,	
na Inglaterra, a descriminalização da homossexualidade, desde que praticada 
entre	adultos	de	forma	privada	e	consentida.	O	texto	incluiu	a	afirmação	
de que “deve existir um campo de moralidade e imoralidade legalmente 
irrelevante”, atraindo a crítica de Lord Devlin em The enforcement of morals.

Devlin foi de encontro à tese de Mill baseada no harm principle, de 
que a lei só deve proibir o que for causar dano ou prejuízo a outrem7.	O	di-

5	HART,	H.L.A.,	1987.	Cf.	também	DWORKIN,	2005,	p.	497-554	e	STANTON-IFE,	2008.
6	DWORKIN,	op.	cit.,	p.	542.	2005.	
7 Harm	significa	dano	ou	prejuízo.	Traduziremos	a	expressão,	a	seguir,	como	princípio do dano, para 
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reito protegeria a moral em si mesma, a moral compartida pelos membros 
de uma sociedade, sem a qual esta não sobreviveria; haveria, para a socie-
dade,	o	direito	de	impor	a	moral	dominante	em	determinada	época	e	lugar.	
Deu	exemplos	que	a	seu	ver	mostravam	a	verdade	de	sua	concepção:	1)	as	
normas proibindo certa conduta, ainda que haja consentimento da vítima; 
2)	a	gradação	da	punibilidade	em	matéria	penal,	baseada	na	reprovabilidade	
(moral)	da	conduta	e	3)	as	normas	proibindo	certas	condutas	indecentes	em	
público.	Hart	busca	refutar	um	a	um	os	exemplos	dados	por	Devlin,	postulan-
do a validade, na maioria dos casos, do harm principle.	Para	Hart,	quando	a	lei	
proíbe uma lesão corporal, ainda que feita com o consentimento da vítima, 
não veicula apenas um preceito moral, mas busca evitar um prejuízo à vítima, 
contra a sua vontade; propõe, aqui, distinguir o paternalismo legal do que 
seria	a	mera	coerção	legal	da	imoralidade,	por	ele	combatida.	O	esforço	de	
Hart é o de demonstrar que o direito não protege, ou não deve proteger, a 
moral em si, na tentativa de referendar as conclusões do Wolfenden Comit-
tee de que a lei não deve se imiscuir em certos domínios, notadamente em 
questões	de	moral	sexual	envolvendo	adultos.

Apesar do caráter progressista, a posição de Hart é difícil de susten-
tar-se	no	plano	puramente	teórico.	A	lei	muitas	vezes	veicula	preceitos	mo-
rais e nem sempre busca apenas impedir que se cause dano ou prejuízo aos 
outros.	Isso	se	constata	em	muitos	dispositivos	legais,	notadamente	naqueles	
ligados	à	proteção	dos	costumes,	de	ordem	sexual,	como,	e.g.,	em	direito	
brasileiro,	o	ato	obsceno.	Não	nos	parece	convincente	a	ideia	de	que	haveria	
aí dano aos outros, materializado na ofensa aos seus sentimentos morais, o 
que	acabaria	se	confundindo	com	a	proteção	da	própria	moralidade.	Pode-se	
cogitar	da	proibição	do	incesto,	que	é	considerada	um	universal	cultural.	No	
Brasil, diferentemente de alguns países, o incesto não constitui ilícito penal, 
sendo	sua	proibição	veiculada	em	matéria	de	impedimentos	matrimoniais.	
Elemento essencial no conceito de cultura, chegando a confundir-se com ele 
para	a	antropologia	estrutural	(LEVY-STRAUSS,	1949),	também	nessa	hipó-
tese teríamos dificuldade em vislumbrar mera aplicação do harm principle.

Contudo, apesar das dificuldades teóricas em estabelecer-se previa-
mente campos autônomos de incidência da moral e da lei, estes decorrem, 
mesmo sem precisão absoluta, das liberdades constitucionais e dos contornos 

evitar a concepção restritiva de prejuízo ligada ao aspecto material e, igualmente, para não con-
fundir	com	o	“princípio	do	prejuízo”	conhecido	no	processo	civil,	em	matéria	de	nulidades.
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que lhes foram conferidos pela evolução do direito e das instituições políticas 
nos	últimos	três	séculos.

2.1 Liberdade de religião e laicidade

Num movimento que começa com a Reforma Protestante e passa pe-
las guerras de religião, chegamos com o Iluminismo e as revoluções liberais à 
liberdade	de	religião.	Essa	liberdade,	por	sua	vez,	acarreta	a	necessidade	de	
o Estado adotar postura neutra diante das opções religiosas, o que constitui 
a chamada laicidade8.

Segundo	Roger-Pol	Droit	(2012,	p.	43-52),	existem	três	tipos	de	res-
posta para a pergunta “de onde vem a ética”? A primeira seria que a ética 
vem de Deus, é por Ele estabelecida; o autor inclui também aqui a fundamen-
tação	não	religiosa,	mas	metafísica	da	ética,	como	o	platonismo.	A	segunda	
resposta seria que a ética é algo natural, provém da natureza, do que seria 
prova	o	sentimento	espontâneo	de	piedade.	Por	fim,	para	a	terceira	corrente,	
a ética teria fundamento meramente convencional e os seus preceitos seriam 
criados	pela	razão	e	sensibilidade	do	homem.

Assim, a liberdade de religião, associada à laicidade, impede que a 
norma	jurídica	veicule	regras	baseadas	unicamente	na	ética	religiosa.	Ge-
ralmente se perquire sobre a laicidade unicamente do ponto de vista da 
postura dos agentes públicos e de outras manifestações estatais como o uso 
de	símbolos	religiosos	em	repartições	públicas.	Raramente	o	debate	coloca	
em questão o caráter eventualmente religioso de determinadas normas le-
gais.	De	qualquer	forma,	o	par	liberdade	de	religião/laicidade	comporta	um	
primeiro	campo	de	limitação	do	direito	em	matéria	moral.

O Supremo Tribunal Federal, na decisão que afastou a tipificação do 
crime de aborto no caso de interrupção da gravidez do feto anencéfalo, foi 
enfático, pelas palavras do relator, ministro Marco Aurélio, em buscar parte 
dos	fundamentos	da	decisão	na	laicidade	do	Estado.	Considerou	positiva	a	
participação no processo das entidades religiosas, mas entendeu que,

[...]	para	se	tornarem	aceitáveis	no	debate	jurídico,	os	argumentos	
provenientes dos grupos religiosos deveriam ser devidamente “tra-
duzidos” em termos de razões públicas, ou seja, expostos de forma 
que	a	adesão	a	eles	independesse	de	qualquer	crença.	A	respeito,	so-

8	Conferir	FONTES,	P.G.G.	Véu	islâmico,	laicidade	e	liberdade	religiosa.	Folha de São Paulo, São Paulo, 
15	set.	2009.
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brelevou que crença não poderia conduzir à incriminação de suposta 
conduta de mulheres que optassem por não levar a gravidez a termo, 
visto que ações de cunho meramente imoral não mereceriam glosa 
do direito penal9.

Além da liberdade propriamente religiosa ou de crença, as revoluções 
liberais formularam uma ainda mais abrangente, que foi denominada às ve-
zes de liberdade de opinião10 e que, na nossa Carta Magna, está consagrada 
como	sendo	a	liberdade	de	convicção	filosófica	ou	política	(art.	5o,	VIII).	Essa	
liberdade mais ampla, que confere ao indivíduo o direito de formular sua 
própria concepção do mundo e das relações entre os homens, está ligada ao 
harm principle	de	Mill	e	aos	tópicos	seguintes.

2.2 O princípio do dano de John Stuart Mill (harm principle)

O harm principle consiste na formulação de Mill que retira do Estado 
a	possibilidade	de	interferir	nas	escolhas	pessoais.	Mill,	na	Inglaterra,	junta-
mente com Benjamin Constant e Tocqueville na França, são os primeiros a 
formalizarem	a	crítica	liberal	ao	potencial	liberticida	das	democracias.	Trata-
-se não apenas de conferir direitos à maioria na instituição dos governos, 
mas também de limitar os direitos dessa maioria, materializada no poder do 
Estado,	em	favor	da	liberdade	individual.	Segundo	Mill,	“o	único	propósito	
para se exercer poder sobre qualquer membro de uma comunidade civili-
zada, contra sua vontade, é evitar dano a outrem11”.

Mesmo não explicando, a nosso ver, como acima asseverado, o con-
junto das regras jurídicas, e dando margem a controvérsias quanto ao que 
constitua dano a outrem, esse princípio teve enorme importância na de-
marcação do conceito e dos limites da liberdade individual, mesmo fora da 
common law12.	Com	base	nele,	é	possível	pensar	numa	self regarding area13 

9	STF,	ADPF	54,	relator	ministro	Marco	Aurélio,	j.	em	12/04/2012,	transcrição	conforme	o	informa-
tivo	n.	661/2012.

10	 O	artigo	X	da	Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispõe: Nul ne doit être inquiété pour 
ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par 
la Loi.	

11	 Apud	SIMÕES,	Mauro	Cardoso.	John Stuart Mill e a Liberdade.	Rio	de	Janeiro:	Jorge	Zahar	Editor,	
2008,	p.	19.

12 Mais uma vez, encontramos na Déclaration: IV – La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit 
pas à autrui...;V – La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société...

13	 SIMÕES,	op.	cit.,	p.	20.
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em	que	não	se	toleraria	a	intromissão	estatal.	O	Supremo	Tribunal	Federal	
introduziu-o de certa forma na ementa da decisão sobre união homoafetiva, 
nos seguintes termos: “Consagração do juízo de que não se proíbe nada a 
ninguém senão em face de um direito ou de proteção de um legítimo interesse 
de outrem, ou de toda a sociedade, o que não se dá na hipótese sub judice14”.

2.3 Reserva epistêmica15

A formulação de Devlin de que o direito deve assegurar coativamente 
a moral compartida da sociedade adota um pressuposto nem sempre aceito 
pelos filósofos, que seria o universalismo ou objetivismo moral, isto é, a 
concepção de que existe uma moral correta e de que é possível ao homem 
conhecê-la.	A	esta	concepção	opõe-se	a	visão	relativista	que	ou	nega	a	exis-
tência dessa moral objetiva ou a possibilidade de os homens conhecerem-na 
de modo seguro16.

Alguns autores, apesar de admitirem que o direito veicule preceitos 
morais, entendem que isso não deveria ocorrer quando se trate de temas 
controversos, em que não haja uma verdade moral ou em que ela seja difícil 
de	estabelecer.	O	desacordo	sobre	temas	morais	seria	algo	persistente	nas	
sociedades e adviria da divergência sobre as prioridades e escolhas que de-
vem ser feitas dentro de vasto leque de possibilidades; a própria moralidade 
aconselharia nesses casos uma restrição ou reserva contra a possibilidade 
de coagir as pessoas a atuar de forma contrária aos seus pontos de vista17.

A questão do aborto, por exemplo, é marcada por duas dúvidas, uma 
que pode se revestir de cunho científico e outra que surge no próprio campo 
religioso.	A	primeira	diz	respeito	a	quando	se	daria	a	formação	do	ser	huma-
no, se com a mera concepção (posição concepcionista) ou num estágio mais 
avançado do desenvolvimento do embrião ou do feto (posição sencientista 

14 STF,	ADPF	132/RJ,	relator	ministro	Ayres	Britto,	julgamento	em	05/05/2011.
15 Epistemic restraint	em	STANTON-IFE,	op.	cit.
16 O relativismo axiológico está na base da doutrina de Kelsen, que dele faz decorrer sua visão po-
sitivista	do	direito.	Hart	considera,	porém,	que	mesmo	a	existência	de	uma	moral	objetiva	não	
levaria	à	confusão	entre	a	moral	e	o	direito	(Positivism	and	the	Separation	of	Law	and	Morals.	
Havard	Law	Review,	vol.	71,	1958,	p.	593-629).	No	mesmo	sentido	de	Hart,	cf.	DIMOULIS,	2006,	p.	
191-192.

17	 STANTON-IFE,	op.	cit.	O	autor	dá	conta	da	adesão	a	essa	forma	de	pensar	por	Thomas	Nagel	e	John	
Rawls,	este	último	considerando	direito	da	mulher	o	aborto	no	primeiro	trimestre	de	gravidez.
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ou neurológica18); a segunda refere-se à transmissão da alma ao feto pelos 
pais (traducionismo) ou a sua introdução no corpo por Deus (criacionismo), 
esta última teoria comportando divergências dentro da teologia cristã sobre 
o	momento	em	que	a	introdução	se	consumaria.	Umberto	Eco,	em	troca	de	
cartas com o Cardeal Martini, oferece-nos exemplo da reserva epistêmica, 
após esclarecer que, talvez em razão de sua formação religiosa, não concor-
daria com o aborto de embrião gerado por ele:

Não sou biólogo (assim como não sou teólogo) e não me sinto em con-
dições de fazer qualquer afirmação sensata sobre este limiar, se é que, 
de	fato,	existe	um.	Não	há	uma	teoria	matemática	das	catástrofes	capaz	
de nos dizer se existe um ponto de guinada, de explosão súbita: talvez 
estejamos condenados a saber apenas que existe um processo, que seu 
resultado final é o milagre do recém-nascido e que o momento em que 
se teria o direito de intervir nesse processo e em que não seria mais 
lícito	fazê-lo	não	pode	ser	esclarecido,	nem	discutido.	Logo,	tanto	não	
tomar jamais tal decisão, quanto tomá-la é um risco pelo qual a mãe 
responde apenas ou diante de Deus ou diante do tribunal da própria 
consciência	e	da	humanidade.	(ECO;	MARTINI,	2010,	p.	33).

A reserva epistêmica pode ser uma postura coerente em matérias 
como o aborto e a eutanásia, admitindo, ante a não cognoscibilidade do que 
de fato ocorre (a partir de que momento existe um ser humano?) ou do que 
é mais correto do ponto de vista moral (abreviar a vida do paciente que so-
fre ou postergá-la ao máximo?), que o indivíduo decida de acordo com sua 
consciência,	sem	o	constrangimento	estatal.	A	moralidade,	longe	de	reque-
rer sempre a chancela estatal, exerce-se no âmbito da liberdade de escolha, 
como	veremos	adiante.

Stanton-Ife considera inapto o argumento da reserva epistêmica, por-
que o legislador poderia invocar uma postura objetivista da moral, arguindo 
a	correção	do	seu	ponto	de	vista	mesmo	em	temas	controversos.	Contudo,	
isso é justamente o que já foi chamado de “paradoxo da moral”: acreditamos 
profundamente no nosso ponto de vista e na nossa visão de mundo, que, 
para nós, é a correta ou mais correta que a dos demais, mas somos capazes 
de	aceitar	a	multiplicidade	e	coexistência	de	sistemas	morais	distintos.	Essa	

18	 Esta	tese	perquire	a	partir	de	que	momento,	na	gestação,	o	novo	ser	torna-se	senciente.	É	uma	
posição	gradualista,	mais	à	vontade	com	o	direito	ao	aborto	precoce,	defendida	pelo	filósofo	Jeff	
McMahan,	(2002,	p.	267	apud	BONELLA,	2011?,	p.	50),	para	quem	“um	aborto	precoce	não	mata	
ninguém,	apenas	impede	alguém	de	vir	a	existir”.
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postura adviria já de uma certa reserva epistêmica espontânea ou, quando 
não, da tolerância:

Mesmo quem propugna pela tolerância em relação a pessoas e ideias 
divergentes geralmente não faz isso em virtude da dúvida ou indecisão 
moral, mas porque adota o valor moral de respeito às “razões” ou ao 
“modo de ser” de outras pessoas, tendo uma postura de humildade de 
natureza	moral	(DIMOULIS,	2006,	p.	188).

O modelo aqui seria o da tolerância religiosa que, apesar do cará-
ter fundacionista ou fundamentalista próprio das religiões, recomenda a 
coexistência	das	diferentes	crenças.	Sendo	possível	a	liberdade	religiosa	e	
a laicidade estatal, por que não o seria uma espécie de laicidade moral, ao 
menos nos temas em que haja grande e razoável controvérsia?

A reserva epistêmica ou a semelhante falibilidade humana, de forma 
interessante, acaba sendo também o fundamento adotado por Mill para a 
liberdade	individual	e	especialmente	para	a	liberdade	de	expressão.	Não	
sabemos qual a melhor opinião e, por isso, devemos deixar que todas se 
manifestem.	“Nunca	podemos	ter	certeza	de	que	seja	falsa	a	opinião	que	ten-
tamos	sufocar;	e,	se	tivéssemos	certeza,	sufocá-la	seria,	ainda	assim,	um	mal”.

2.4 A ideia de “bem” como deliberação individual

Próxima à tese da reserva epistêmica, existe a concepção de que o 
bem ou, na tradição da filosofia antiga, aquilo em que consistiria a vida boa 
é assunto privado, deixado à liberdade de decisão dos indivíduos, sendo a 
interferência estatal nesse domínio incompatível com a neutralidade recla-
mada	do	Estado	pelo	liberalismo.	

Temos aqui os mesmos problemas que suscitou o debate Hart x De-
vlin e, também nesse aspecto, inclinamo-nos pela impossibilidade de que 
as leis ou a atuação estatal como um todo observem rigorosa neutralidade 
axiológica.	A	eleição	de	valores	e	a	sua	implementação	social	é	próprio,	ou	
mesmo o próprio	da	política.

Nessa linha, busca-se distinguir entre o que é o bom (no sentido moral, 
de bem) e o que é o correto.	O	que	é	correto	entraria	normalmente	no	campo	
do direito; não cabe ao indivíduo sustentar seu direito a um modo de vida 
que considera ser o bem, mas que não é correto, pois traria prejuízo aos 
demais.	Por	outro	lado,	o	Estado	não	poderia	impor	uma	conduta	que	fosse	
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considerada apenas boa, se ela não pudesse ser qualificada de correta ou 
incorreta,	pois	o	bem	seria	uma	questão	de	escolha	individual.

Richard Rorty, na tradição liberal e adotando como ponto de partida 
filosófico o ceticismo e o relativismo, propõe a distinção rigorosa de uma 
esfera	privada	e	outra	pública.	Na	esfera	privada,	os	fins	são	tantos	quantos	
se propuserem os indivíduos, na absoluta contingência dos desejos pessoais e 
idiossincrasias;	é	o	domínio	da	autonomia	e	da	autocriação.	A	esfera	pública,	
da política, existiria para assegurar a convivência e a liberdade existente na 
esfera privada, cogitando-se da igualdade de oportunidades, mas sempre no 
sentido de propiciar a todos a possibilidade da autonomia19.

Embora problemático diferenciar entre o que é o bem e o que é mera-
mente o correto, a distinção pode contribuir para deslegitimar ações estatais 
que	signifiquem	a	eleição	de	uma	ética	ou	ideia	qualquer	de	bem.	Tal	pode	
advir, como já visto, no contexto do neoconstitucionalismo, que admite a pos-
sibilidade de o juiz decidir com base em critérios éticos, bem como na forma 
mais	banal	do	politicamente	correto,	se	ele	se	torna	lei	ou	política	pública.	
Denis	Rosenfield	(2011)	denuncia	as	medidas	de	“cerceamento	da	liberdade	
de escolha” que, segundo ele, começam de forma insensível e se acentuam:

As	coisas	funcionam	anodinamente.	Numa	espécie	de	longa	história,	
ela	começa	com	o	cinto	de	segurança.	Deveria	ser	função	do	Estado	
informar sobre os eventuais malefícios de dirigir sem o cinto de segu-
rança, cabendo a cada um decidir se seguirá ou não essa orientação, 
assumindo,	evidentemente,	as	suas	consequências.	A	história	pros-
segue com uma cruzada contra o fumo e as bebidas alcoólicas, como 
se as pessoas fossem incapazes de discriminar por si mesmas o que 
é	melhor	para	elas.

2.5 Liberdade e moral

Ao tentar estabelecer os fundamentos de uma ética laica, Kant pensa a 
liberdade	como	a	própria	possibilidade	da	moral.		A	moral	não	existe	quando	
ausente	a	liberdade.	Qualquer	constrangimento	existente	sobre	a	liberdade,	

19	 RORTY	Richard.	Contingência, ironia e solidariedade.	São	Paulo:	Martins	Fontes,	2007,	p.	89-129.	
O	autor	considera	que	a	metafísica	tentou	unir	a	vida	privada	e	a	vida	pública,	conjugando	o	au-
todescobrimento e a utilidade política; e que o marxismo em determinado momento “pareceu 
mostrar como sintetizar a criação de si mesmo com a responsabilidade social, o heroísmo pagão 
com	o	amor	cristão,	o	desapego	do	contemplativo	com	o	fervor	do	revolucionário”.	Propõe	afinal	
que	“os	ironistas	devem	reconciliar-se	com	a	cisão	entre	o	privado	e	público”.



II Jornada de Direito Constitucional

291

externo ou mesmo interno, como os afetos, confere à ação móveis diversos 
do único concebido por Kant como propriamente moral: a consciência do 
dever	(GIACOIA	JUNIOR,	2012,	p.	37-62).

Assim, a consagração de preceitos morais pelo Estado, por via das leis 
ou das decisões judiciais, pode viciar a ação do sujeito, que evidentemente 
perde	valor,	sob	a	ótica	moral,	se	for	ditada	ou	influenciada	pela	coação.	

Também a boa vontade, despida de interesses, é um valor religioso, 
ao	menos	para	o	cristianismo	católico.	Apesar	do	direito	da	Igreja	e	de	outras	
confissões de participar do debate público sobre as leis, é de alguma forma 
contraditório que em temas polêmicos e de cunho marcadamente moral 
busquem lançar mão do gládio temporal para impor aos fiéis determinada 
conduta.

Os positivistas às vezes defendem a tese da separação, não com vis-
tas	a	preservar	o	campo	próprio	do	direito,	mas	o	da	moral.	Assim,	Luis	
Prieto	(1997,	p.	87		apud	GARCÍA	FIGUEROA,	2008,	p.	93)	considera	que	a	
separação entre direito e moral é necessária mesmo quando o direito fosse 
realmente justo, pois “la legalización de la moral empobrece y transforma en 
heterónomos los requerimientos de ésta”.

Existe ainda o argumento, já acima mencionado, de que a tese da se-
paração deixaria a esfera moral em melhores condições de criticar o direito: 
“sólo cuando la moral se concibe separada del Derecho puede representar una 
atalaya imparcial para emitir juicios independientes sobre el propio sistema 
jurídico”	(PRIETO,	1997,	p.	87	apud	GARCÍA	FIGUEROA,	2008,	p.	93).

Nessa linha de reflexão sobre a liberdade como condição da morali-
dade, consideramos problemáticas algumas decisões judiciais que ditam con-
denações	por	danos	morais	diante	de	condutas	na	esfera	afetiva.	Vão	desde	
condenações por adultérios, justamente quando essa conduta foi descrimi-
nalizada, até o mais recente abandono afetivo.	O	próprio	instituto	dos	danos	
morais, se não for adequadamente manejado, pode ensejar a condenação por 
condutas	meramente	imorais	e	não	ilícitas.	Registra-se	aqui	a	decisão	do	
Superior Tribunal de Justiça, que condenou um pai a pagar à filha duzentos 
mil reais a título de indenização por não lhe ter prestado assistência afetiva20.	
Apesar da delicadeza do tema, pela importância do exercício responsável da 
paternidade, estamos aqui muito próximos da obrigação moral ou mesmo 
de	uma	demanda	de	amor,	que	estaria	para	além	da	própria	moralidade.	

20	 STJ,	REsp	1159242/SP,	relator	ministro	Nancy	Andrighi,	j.	em	24/04/2012.
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Segundo	Kant	(1971,	p.	87	apud	COMTE-SPONVILLE,	1995,	p.	329)	o	amor	“é	
uma questão de sentimento e não de vontade, e eu não posso amar porque eu 
quero, menos ainda porque eu devo (ser colocado na necessidade de amar); 
segue daí que um dever de amar é um contrassenso21”	(tradução	nossa).

3 Supremo Tribunal Federal e autonomia moral

Diferentemente das decisões que acabamos de mencionar, na seara 
cível, a Corte Maior tem demonstrado prestigiar a autonomia moral do in-
divíduo	e	a	própria	separação	entre	as	esferas	moral	e	jurídica.

A	autonomia	moral	ou,	no	dizer	de	Dworkin,	o	direito	de	independên-
cia moral parece identificado pelo STF na forma de “autonomia da vontade 
individual”.	Na	decisão	pela	constitucionalidade	da	Lei	11.105/2005,	que	dis-
ciplina pesquisas com células-tronco embrionárias, a ementa traz fundamento, 
baseado em palavras do ministro Joaquim Barbosa, relativo à “conjugação 
da laicidade do Estado e do primado da autonomia da vontade privada”22.

Ao autorizar a interrupção da gravidez do feto anencéfalo, afastando 
a tipificação criminal, além da ênfase dada à laicidade, o Supremo ressal-
tou os princípios da autodeterminação, da saúde, do direito de privacidade, 
bem como o reconhecimento pleno dos direitos sexuais e reprodutivos das 
mulheres23.

A decisão sobre as uniões homoafetivas, que deu interpretação con-
forme	a	constituição	do	art.	1.723	do	Código	Civil	para	entendê-las	legítimas,	
também	se	mostra	importante	nesse	aspecto.	Da	ementa,	além	do	importante	
fundamento da isonomia e da não discriminação, colhemos menções a vários 
conceitos que se ligam ao estabelecimento de uma esfera moral privada em 
que	o	indivíduo	goza	de	autonomia.	Assim,	as	referências	ao	pluralismo como 
valor sócio-político-cultural, à liberdade para dispor da própria sexualidade, 
à autonomia da vontade e ao direito à intimidade e à vida privada 24.

21 Sponville argumenta, citando Kant e Spinoza, que os mandamentos morais seriam uma “imita-
ção”	do	amor	(aja	como	se	amasse!)	e	que,	portanto,	o	amor	é	o	único	capaz	de	abolir	a	moral.	
Segundo	Spinoza,	os	Evangelhos,	pregando	o	amor,	libertam	da	Lei.	Também	seria	o	sentido	da	
frase	de	Santo	Agostinho:	Ame	e	faça	o	que	quise.	(COMTE-SPONVILLE,	1995,	p.	334).

22	 STF,	ADI	3.510/DF,	relator	ministro	Ayres	Britto,	j.	em	29/05/2008.
23	 STF,	 ADPF	 54,	 relator	 ministro	 Marco	 Aurélio,	 j.	 em	 12/04/2012,	 conforme	 o	 informativo	 n.	
661/2012.

24	 STF,	ADPF	132/RJ,	relator	ministro	Ayres	Britto,	j.	em	05/05/2011.
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Ainda, na mesma ementa, temos uma referência próxima ao harm 
principle de Mill, sob a seguinte forma: “Consagração do juízo de que não se 
proíbe nada a ninguém senão em face de um direito ou de proteção de um 
legítimo interesse de outrem, ou de toda a sociedade, o que não se dá na 
hipótese	sub	judice”.	Por	fim,	há	menção	ao	princípio	da	dignidade	humana	
e ao direito à busca da felicidade, na sua relação com o exercício das prefe-
rências	sexuais.	Esta	última	correlação	fora	feita	também	por	Hart	há	mais	
de quarenta anos, ao defender o relatório do Wolfenden Comitee25.

4 Conclusões

O contexto atual da filosofia do direito, como vimos, com o predo-
mínio do neoconstitucionalismo, confere papel de maior abrangência ao 
intérprete	(BARCELLOS,	2003,	p.	49-118),	flexibilizando	a	separação	do	
direito e da moral, sobretudo no momento interpretativo e na ponderação 
de	interesses.

Isso não implica necessariamente numa tendência à maior interferên-
cia na esfera de autonomia moral do indivíduo, mas torna mais relevante o 
estudo e a delimitação desse campo, constituído por um conjunto de direitos 
fundamentais,	princípios	de	cunho	político	e	balizas	filosóficas.

A discussão sobre a autonomia moral é de grande importância, tam-
bém, na questão da eficácia horizontal	dos	direitos	fundamentais.	Pensa-
dos como anteparos à atuação estatal, dissente-se sobre a incidência dos 
direitos	fundamentais	nas	relações	privadas,	entre	particulares.	Ainda	que	
necessária à concretização de princípios constitucionais como a isonomia 
e a não discriminação, a eficácia horizontal encontra limites na autonomia 
moral	dos	indivíduos.	Após	lembrar	advertência	de	Canotilho	de	que	essa	
eficácia pode representar “um confisco substancial da autonomia pessoal”, 
Sarmento	(2003,	p.	193-284)	afirma:

Existem, de fato, situações em que o preço a ser pago pela submissão 
dos	particulares	aos	direitos	fundamentais	torna-se	caro	demais.	Ela,	
em certos campos, pode levar à asfixia da espontaneidade das relações 
humanas, à homogeneização forçada do comportamento individual a 
partir de pautas tidas como ‘politicamente corretas’, às custas do plu-
ralismo e da própria dimensão libertadora que caracteriza os direitos 
fundamentais.

25	 HART,	op.	cit.,	p.	48.	1958	ou	1987?
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Por fim, devemos aceitar que o direito tem limites e que a vida dos 
homens	decide-se	também	fora	dele.	Junção	da	política	(kratos) e da ética 
(ethos)	(SALDANHA	2005,	p.	105),	ou	premido	entre	os	dois,	o	direito	talvez	
fique	com	a	menor	parte.	Algumas	das	questões	de	que	cogitam	os	juristas	
devem	ser	devolvidas	à	arena	política	e	outras	ao	debate	ético.	Talvez	o	
desejo	de	juridicizar	advenha	do	medo	que	temos	da	incerteza.	Fluidez	da	
verdade, incerteza, assombro diante da nossa responsabilidade:

Há um momento em que não é mais uma questão de verdade mas sim, 
de fato, de amor, de preferência, de vontade, isto é, para falar com Es-
pinosa,	de	desejo.	[...]	Não	há	dúvida	de	que	uns	possam	servir-se	mais	
da verdade e outros mais da ignorância ou da mentira; mas nenhuma 
verdade poderá substituir, entre eles, o combate (COMTE-SPONVILLE, 
2008,	p.	62).
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A Lei Geral de Acesso à Informação e a (i)legitimidade da 
divulgação da remuneração dos servidores públicos

Priscilla Pinto de Azevedo1

Introdução

A	Constituição	Federal	consagra	em	seu	art.	5º,	XXXIII,	o	direito	que	
todos têm a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse par-
ticular ou de interesse coletivo, a serem prestadas no prazo da lei, sob pena 
de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança	da	sociedade	e	do	Estado.	Da	mesma	forma,	o	texto	constitucional	
dispõe acerca do direito à participação do usuário na administração públi-
ca	direta	e	indireta,	prescrevendo	em	seu	art.	37,	§	3º,	II,	que	cumpre	à	lei	
disciplinar as formas como a participação se dará, devendo ser regulado, 
especialmente, o acesso dos usuários a registros administrativos e a infor-
mações	sobre	atos	de	governo.	

Buscando	dar	concretude	às	aludidas	normas,	foi	editada	a	Lei	12.527,	
de	18	de	novembro	de	2011.	O	Decreto	7.724,	de	16	de	maio	de	2012,	que	
a regulamentou, dispôs ser dever dos órgãos e das entidades a divulga-órgãos e das entidades a divulga-das entidades a divulga-
ção de informações referentes à remuneração e ao subsídio recebidos por  
ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, bem como 
a proventos de aposentadoria e pensões daqueles que estiverem na ativa, de 
maneira	individualizada,	independente	de	requerimento	(art.	7º,	§	3º,	VII).

Em virtude da divulgação nominal da remuneração bruta mensal 
nos “Portais de Transparência”, assim entendidos os sítios eletrônicos da 
internet de domínio dos órgãos e entidades da Administração, servidores 
públicos, por intermédio de associações e sindicatos, questionaram a medida 
na	Justiça.

O tema foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal, tendo os pre-
claros ministros assentado que a divulgação dos vencimentos brutos de 
servidores, a ser realizada oficialmente, constituiria interesse coletivo, sem 

1	Juíza	federal	substituta.
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implicar violação à sua intimidade e segurança, uma vez que esses dados 
diriam	respeito	a	agentes	públicos	em	exercício	nessa	qualidade.	A	decisão	
foi prolatada por unanimidade, nos autos do AgReg na Suspensão de Segu-
rança	3.9022, ajuizada pelo município de São Paulo, tendo como relator o 
ministro	Ayres	Britto.

Eis o tema dessas breves considerações: trata-se de examinar, em 
brevíssimas linhas, a legitimidade da divulgação da remuneração dos agen-
tes públicos, utilizando-se como norte a decisão proferida pelo Supremo 
Tribunal	Federal.	

1 Lei Geral de Acesso à Informação como instrumento de 
consolidação da democracia e de combate à corrupção

O direito de acesso a informações públicas consubstancia-se em direi-
to fundamental do indivíduo, sendo imprescindível ao exercício da cidadania, 
que, na sua acepção moderna, pressupõe efetiva participação do cidadão 
nos assuntos da coletividade, representando, em última análise, a própria 
expressão	do	Estado	Democrático	de	Direito.

Desde	a	promulgação	da	Constituição	Federal	de	1988,	o	ordena-
mento pátrio conta com diversos mecanismos em que se busca propiciar a 
transparência e o controle dos atos do Poder Público em todas as suas esferas 
(municipal, distrital, estadual, federal) e poderes (Executivo, Legislativo, 
Judiciário).	A	Lei	de	Responsabilidade	Fiscal	(Lei	Complementar	101/2000),	
Lei	do	Processo	Administrativo	(Lei	9.784/1999)	e	a	Lei	do	habeas data (Lei 
9.507/1997)	são	apenas	alguns	exemplos.	

A transparência da gestão da coisa pública representa, também, um 
importante	instrumento	de	combate	à	corrupção.	Nesta	senda,	a	Lei	12.527,	
de	18	de	novembro	de	2011	—	Lei	Geral	de	Acesso	à	Informação,	como	fi-
cou conhecida —, foi recebida com aplausos pela sociedade brasileira, que 
tem sido assolada com denúncias de malversação do dinheiro público e de 
condutas ímprobas e criminosas em franco desrespeito aos princípios ba-
silares da moralidade e impessoalidade que, por imposição constitucional, 
devem	(deveriam)	informar	a	atuação	administrativa.	Com	a	edição	da	lei,	
o Brasil cumpre com obrigações assumidas no plano internacional, como a 

2	Disponível	em:	<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%283902.
NUME.+OU+3902.ACMS.%29&base=baseAcordaos>.	Acesso	em:	01	jul.	2013.
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Convenção das Nações Unidas contra a corrupção, internalizada pelo Decreto 
5.687,	de	31	de	janeiro	de	2006,	em	que	os	Estados-Partes	comprometeram-
-se a adotar as medidas necessárias para aumentar a transparência em sua 
Administração	Pública.

Dessarte, a nova lei estipula regras, prazos e instrumentos de fiscali-
zação para tornar público e irrestrito o acesso do cidadão às informações dos 
órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, 
Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, Judiciário e do Ministério Público, 
bem como as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 
sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou in-
diretamente	pela	União,	estados,	Distrito	Federal	e	municípios	(art.	1°,	I	e	II).

A aplicação do novel diploma deve se dar em consonância com os 
princípios básicos da administração pública, tendo em conta as seguintes 
diretrizes: observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como 
exceção; divulgação de informações de interesse público, independente-
mente de solicitações; utilização de meios de comunicação viabilizados pela 
tecnologia da informação; fomento ao desenvolvimento da cultura de trans-
parência na administração pública; desenvolvimento do controle social da 
administração	pública	(art.	3º).	

Cabe aos órgãos e às entidades do poder público assegurar a gestão 
transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação; 
a proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade 
e integridade; e a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, 
observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual res-
trição	de	acesso	(art.	6º).

O	art.	7º	e	seu	§	1º,	inseridos	no	capítulo	que	versa	sobre	o	acesso	a	
informação e sua divulgação, dispõe sobre a amplitude do direito conferido 
aos cidadãos, merecendo ser transcrito na íntegra:

CAPÍTULO II 
DO	ACESSO	A	INFORMAÇÕES	E	DA	SUA	DIVULGAÇÃO

Art.	7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre 
outros, os direitos de obter: 
I	–	orientação	sobre	os	procedimentos	para	a	consecução	de	acesso,	
bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a in-
formação almejada; 
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II	–	informação	contida	em	registros	ou	documentos,	produzidos	ou	
acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arqui-
vos públicos; 
III	–	informação	produzida	ou	custodiada	por	pessoa	física	ou	entidade	
privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, 
mesmo que esse vínculo já tenha cessado; 
IV	–	informação	primária,	íntegra,	autêntica	e	atualizada;	
V	–	informação	sobre	atividades	exercidas	pelos	órgãos	e	entidades,	
inclusive as relativas à sua política, organização e serviços; 
VI	–	informação	pertinente	à	administração	do	patrimônio	público,	
utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e 
VII	–	informação	relativa:	
a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, 
projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e 
indicadores propostos; 
b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de con-
tas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo 
prestações	de	contas	relativas	a	exercícios	anteriores.	
§	1º	O	acesso	à	informação	previsto	no	caput	não	compreende	as	in- O acesso à informação previsto no caput não compreende as in-
formações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento cien-
tíficos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade	e	do	Estado.	

Pode-se verificar, em um exame perfunctório do dispositivo ora cola-
cionado, que a Lei Geral de Acesso à Informação, diferentemente do decreto 
que a regulamentou — como será analisado a seguir —, não dispôs expres-
samente que a remuneração dos servidores públicos configura informação 
passível	de	ser	divulgada.

2 A regulamentação da lei e as primeiras controvérsias

O	Decreto	7.724,	de	16	de	maio	de	2012, regulamentou a lei, trazendo 
em	seu	art.	7º,	VI,	a	previsão	de	divulgação	da	remuneração	e	do	subsídio	
recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego públi-
co, incluindo auxílios, ajudas de custo, jetons e quaisquer outras vantagens 
pecuniárias, bem como proventos de aposentadoria e pensões daqueles que 
estiverem na ativa, de maneira individualizada, conforme ato do Ministério 
do	Planejamento,	Orçamento	e	Gestão.	Confira-se:
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CAPÍTULO III 
DA	TRANSPARÊNCIA	ATIVA

Art.	7o É dever dos órgãos e entidades promover, independente de 
requerimento, a divulgação em seus sítios na Internet de informações 
de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, ob-
servado	o	disposto	nos	arts.	7o e 8o da Lei no	12.527,	de	2011.
[...]
§	3o	Deverão	ser	divulgadas,	na	seção	específica	de	que	trata	o	§	1o, 
informações sobre:
I	– estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, 
principais cargos e seus ocupantes, endereço e telefones das unidades, 
horários de atendimento ao público;
II	–	programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação 
da unidade responsável, principais metas e resultados e, quando 
existentes, indicadores de resultado e impacto;
III	–	repasses ou transferências de recursos financeiros;
IV	–	execução orçamentária e financeira detalhada; 
V	– licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e 
resultados, além dos contratos firmados e notas de empenho emitidas; 
VI – remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, 
graduação, função e emprego público, incluindo auxílios, ajudas de 
custo, jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como 
proventos de aposentadoria e pensões daqueles que estiverem na 
ativa, de maneira individualizada, conforme ato do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão;
VII	–	respostas	a	perguntas	mais	frequentes	da	sociedade;	e
VIII	–	contato da autoridade de monitoramento, designada nos termos 
do art.	40	da	Lei	no	12.527,	de	2011,	e	telefone	e	correio	eletrônico	do	
Serviço	de	Informações	ao	Cidadão	–	SIC.	(destaquei)

Com a divulgação nominal da remuneração bruta mensal de cada 
servidor nos “Portais de Transparência”, assim entendidos os sítios eletrô-
nicos da internet de domínio dos órgãos e das entidades da Administração, 
associações	e	sindicatos	de	servidores	questionaram	a	medida	na	justiça.	
Sustentou-se haver violação ao direito à intimidade e à vida privada dos 
servidores, bem como fragilização da segurança pessoal e patrimonial de 
tais	agentes.	
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Alguns tribunais ao longo do país passaram a acolher o pleito dos 
servidores, porquanto a publicidade, do modo como estava sendo realiza-
da,	violaria	a	intimidade	e	vida	privada	dos	agentes	públicos.	Sustentou-se,	
ademais, que o decreto teria inovado na ordem jurídica, uma vez que a di-
vulgação irrestrita dos vencimentos não encontraria guarida na lei, que não 
dispôs	explicitamente	sobre	a	questão.	

3 A manifestação do Supremo Tribunal Federal 

Chamado a pronunciar-se acerca da controvérsia, ainda antes da 
vigência da Lei Geral de Acesso à Informação, o Supremo Tribunal Fede-
ral desproveu agravo regimental interposto de decisão do ministro Gilmar 
Mendes, presidente à época, proferida nos autos de Suspensão de Segurança 
3.902,	ajuizada	pelo	município	de	São	Paulo.	A	decisão	questionada	suspen-
dera medidas liminares que anularam, provisoriamente, o ato de divulgação 
da remuneração bruta mensal, com o respectivo nome de cada servidor, em 
sítio	eletrônico	da	internet.	

Os preclaros julgadores entenderam, por unanimidade, em sessão 
realizada	na	data	de	09/06/2011,	que	a	divulgação	dos	vencimentos	brutos	
de servidores, a ser realizada oficialmente, constituiria interesse coletivo, 
sem implicar violação a sua intimidade e segurança, uma vez que esses dados 
diriam	respeito	a	agentes	públicos	em	exercício	nessa	qualidade.

O ministro Ayres Britto gizou em seu voto que:
[...]	A	situação	dos	agravantes	cai	sob	a	regência	da	1ª	parte	do	inciso	
XXXIII	do	art.	5º	da	Constituição.	Sua	remuneração	bruta,	cargos	e	
funções por eles titularizados, órgãos de sua formal lotação, tudo é 
constitutivo	de	informações	de	interesse	coletivo	ou	geral.	Expondo-se,	
portanto,	a	divulgação	oficial.	Sem	que	a	intimidade	deles,	vida	privada	
e segurança pessoal e familiar se encaixem nas exceções de que trata 
a	parte	derradeira	do	mesmo	dispositivo	constitucional	(inciso	XXXIII	
do	art.	5º),	pois	o	fato	é	que	não	estão	em	jogo	nem	a	segurança	do	
Estado	nem	o	conjunto	da	sociedade.

Também destacou não caber se falar de intimidade ou de vida pri-
vada, uma vez que os dados, objeto da divulgação, dizem respeito a agentes 
públicos enquanto tais, ou, na linguagem da própria Constituição, agentes 
estatais	agindo	“nessa	qualidade”	(§	6º	do	art.	37).	Abaixo,	segue	trecho	de	
seu voto:



II Jornada de Direito Constitucional

303

Quanto à segurança física ou corporal dos servidores, seja pessoal, seja 
familiarmente, claro que ela resultará um tanto ou quanto fragilizada 
com a divulgação nominalizada dos dados em debate, mas é um tipo 
de risco pessoal e familiar que se atenua com a proibição de se revelar 
o	endereço	residencial,	o	CPF,	e	a	CI	de	cada	servidor.	No	mais,	é	o	
preço que se paga pela opção por uma carreira pública no seio de um 
Estado	Republicano.	Estado	que	somente	por	explícita	enumeração	
legal rimada com a Constituição é que deixa de atuar no espaço da 
transparência e visibilidade dos seus atos, mormente os respeitan-
tes àquelas rubricas necessariamente enfeixadas na lei orçamentária 
anual,	como	é	o	caso	das	receitas	e	despesas	públicas.	Não	sendo	por	
outra razão que os atentados a tal lei orçamentária são tipificados pela 
Constituição	como	“crimes	de	responsabilidade”	(inciso	VI	do	art.	85).

Quanto ao risco à segurança dos servidores, o ministro Luiz Fux con-
siderou ser falacioso tal argumento, porquanto a riqueza aparente também 
exerce	influência,	contribuindo	também	para	o	risco.	Dessa	forma,	há	que	se	
levar em consideração que as pessoas costumam levar uma vida compatível 
com os salários que ganham, revelando, assim, uma riqueza aparente, de 
modo	que	não	haveria	nada	a	esconder.

O ministro Marco Aurélio, por sua vez, estabeleceu uma importante 
distinção	entre	a	privacidade	do	homem	comum	e	a	do	homem	público.	
Ponderou que o princípio da publicidade deve prevalecer na Administração 
Pública, viabilizando aos contribuintes acompanharem o dia a dia da ativi-
dade,	cobrando	eficiência.	Assentou,	por	fim,	que,	diante	do	conflito	entre	o	
individual	e	o	coletivo,	sempre	se	deveria	partir	para	homenagem	ao	coletivo.

Não obstante a conclusão sedimentada pelo Plenário da Corte, no 
sentido da prevalência do interesse da coletividade sobre o individual, que 
foi	seguida	no	julgamento	monocrático	da	Suspensão	de	Liminar	6233, relator 
ministro presidente Ayres Britto, a questão está longe de ser um consenso, 
rendendo debates no seio acadêmico, entre os operadores do direito e na 
sociedade	de	um	modo	geral.	

O próprio Supremo Tribunal Federal, sensível aos efeitos que a novel 
legislação está produzindo, reconheceu a repercussão geral da matéria (ARE 

3	Disponível	 em:	 <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente 
=4272552>.	Acesso	em:	01	jul.	2013.
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652.777)4, acenando que a questão constitucional envolvida merece novo 
debate	pela	Corte	e,	quiçá,	alteração	de	posicionamento.	

Dentro dos limites desse breve estudo, que não tem a pretensão de 
esgotar o debate, percebe-se que o cerne da controvérsia reside em saber 
se os agentes públicos, enquanto ostentam essa condição, são destinatários 
do	direito	fundamental	consagrado	no	art.	5º,	X,	da	Lei	Maior,	que	declara	a	
inviolabilidade	da	intimidade	e	vida	privada	das	pessoas.	Para	obtenção	da	
resposta,	faz-se	necessário	trazer	à	baila	alguns	esclarecimentos.	

4 Inviolabilidade da intimidade e da vida privada e o alcance da 
tutela constitucional

A distinção entre direito à intimidade e o direito à vida privada não 
apresenta	consenso	na	doutrina.	Cretella Júnior	(1997,	p.	25)	compreende	
que 

[...]	intimidade	é	o	status	ou	situação	daquilo	que	é	íntimo,	só.	Há	um	
direito ou liberdade pública de estar só, de não ser importunado, devas-
sado	a	olhos	estranhos.	[...]	Novamente	aqui	o	legislador	constituinte	
distinguiu a mesma situação com dois nomes distintos, quando se sabe 
que intimidade do cidadão é a sua vida privada, no recesso do lar. 

Consoante	leciona	René	Ariel	Dotti	(1980,	p.	69),	a	intimidade ca-
racteriza-se como “a esfera secreta da vida do indivíduo na qual este tem 
o poder legal de evitar os demais”. A vida privada, por seu turno, integra a 
esfera íntima da pessoa, constituindo-se no repositório de segredos e par-
ticularidades	do	foro	moral	e	íntimo	do	indivíduo.	

De	acordo	com	José	Afonso	da	Silva	(2008,	p.	206),	a	Constituição 
alargou o conceito de vida privada, concebendo-a como o conjunto do modo 
de	ser	e	viver,	isto	é,	como	direito	de	o	indivíduo	viver	a	sua	própria	vida.	
Essa concepção de vida privada leva em consideração que a vida das pessoas 
compreende um aspecto voltado para o interior — que envolve a própria 
pessoa, seus membros da família, seus amigos — e um aspecto voltado para 

4 O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, ven-
cidos	os	Ministros	Marco	Aurélio	e	Celso	de	Mello,	mas,	no	mérito,	não	reafirmou	a	jurisprudência	
dominante	sobre	a	matéria,	que	será	submetida	a	posterior	julgamento.	Não	se	manifestaram	os	
Ministros	Cezar	Peluso,	Joaquim	Barbosa	e	Cármen	Lúcia.	Disponível	em:	<http://www.stf.jus.br/
portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4121428>.	Acesso	em:	01	jul.	2013.
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o exterior — que diz respeito ao envolvimento da pessoa nas relações sociais 
e	nas	atividades	públicas.	

Considera-se preferível utilizar a expressão “direito à privacidade”, 
em sentido genérico e amplo, de modo a abarcar todas as manifestações da 
esfera íntima, privada e da personalidade, consoante doutrina Silva, que, 
baseado	nas	lições	de	J.	Matos	Pereira	(1980,	p.	15	apud	SILVA,	2008,	p.	206),	
define-a como “conjunto de informação acerca do indivíduo que ele pode 
decidir manter sob seu exclusivo controle, ou comunicar, decidindo a quem, 
quando	e	onde	e	em	que	condições,	sem	a	isso	poder	ser	legalmente	sujeito”.

Ora, a remuneração bruta percebida pelos servidores públicos vin-
cula-se ao princípio da legalidade estrita, devendo observar a disciplina 
normativa a que se submetem os demais gastos públicos, notadamente a 
Lei	de	Responsabilidade	Fiscal.	Consectariamente,	toda	e	qualquer	informa-
ção relativa aos servidores públicos, a cargos e funções por ele ocupadas, 
inclusive os vencimentos por eles auferidos é	de	interesse	geral	e	coletivo.	
Conclui-se, pois, que a tutela constitucional que garante a inviolabilidade à 
intimidade e vida privada não abarca os agentes públicos, enquanto inves-
tidos	nessa	qualidade.	

Dessa feita, na linha do que decido pela Suprema Corte, não se en-
quadrando em nenhuma das exceções de que trata a parte final do inciso 
XXXIII	do	art.	5º	da	Lei	Maior	(risco	à	segurança	da	sociedade	e	do	Estado),	
os servidores públicos são regidos pela primeira parte da norma que, con-
soante se expôs, legitima a divulgação oficial das informações de interesse 
público,	entre	as	quais,	a	remuneração	bruta.

Não obstante tais considerações, é fato que a nova lei pode dar mar-é fato que a nova lei pode dar mar- fato que a nova lei pode dar mar-
gem	ao	que	se	convencionou	chamar	de	“bisbilhotice”.	Com	efeito,	o	instru-
mento legal, quando mal utilizado, além de não atender aos objetivos pelos 
quais	foi	idealizado,	causa	constrangimentos	desnecessários.	Daí	porque	
uma medida capaz de equacionar o “impasse” traduz-se na divulgação dos 
rendimentos dos servidores sem a identificação de seus nomes, apenas o 
número	de	sua	matrícula.	Uma	vez	constatada	alguma	irregularidade,	aí	
então	o	beneficiário	deveria	ser	identificado.	

Considerações finais

Com	o	advento	da	Lei	12.527,	de	18	de	novembro	de	2011,	conheci-
da como Lei Geral de Acesso à Informação, intensificou-se o debate acerca 
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da (i)legitimidade da divulgação da remuneração dos servidores nos sítios 
eletrônicos	conhecidos	como	“Portais	da	Transparência”.	

Os servidores públicos sustentam que a publicidade irrestrita a 
que estão sendo submetidos viola o preceito constitucional que garante a 
inviolabilidade	da	intimidade	e	vida	privada.	Argumentam,	também,	que	a	
medida pode acarretar riscos inclusive a sua segurança pessoal e à da	família.	

O Supremo Tribunal Federal manifestou-se em duas oportunida-
des	sobre	o	tema.	Primeiramente,	quando	do	julgamento	da	Suspensão	
de	Segurança	3.902,	ajuizada	pelo	município	de	São	Paulo,	anteriormente	
à	edição	da	lei	em	comento.	Posteriormente,	através	de	seu	presidente,	
em	Suspensão	de	Liminar	623,	oriunda	do	Distrito	Federal.	Em	ambas	as	
oportunidades, concluiu-se que as informações atinentes à remuneração 
dos servidores são de interesse coletivo ou geral, não se enquadrando 
nas	exceções	de	que	trata	a	parte	final	do	inciso	XXXIII	do	art.	5º	da	Lei	
Maior (risco à segurança da sociedade e do Estado), devendo-se observar, 
portanto,	a	regra	geral.	A	repercussão	geral	da	questão	constitucional	foi	
reconhecida pela Corte, que, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo 
652.777,	terá	a	oportunidade	de	revisitar	a	matéria	e,	quiçá,	alterar	seu	
posicionamento.

Com efeito, buscando na doutrina o conceito de intimidade e vida 
privada e utilizando como paradigma a decisão do STF, conclui-se que a 
divulgação dos vencimentos dos agentes afigura-se legítima, porquanto tal 
informação não se mostra compatível com os conceitos de intimidade e vida 
privada, estando fora, portanto, do âmbito de proteção da norma constitu-
cional, além do que, os dados, objeto de divulgação, possuem nítida natureza 
pública, haja vista que se referem a agentes estatais, agindo nessa qualidade, 
nos	termos	do	§	6º	do	art.	37	da	Constituição	Federal.

Cumpre à Administração encontrar soluções para o aperfeiçoamento 
da divulgação das informações, encontrando alternativas para garantir que a 
lei	cumpra	seus	propósitos.	Uma	das	soluções	possíveis	seria	a	substituição	
do	nome	do	servidor	por	sua	matrícula	funcional.	

A par da controvérsia instaurada, pode-se afirmar que existe um con-
senso: o inegável avanço que a lei representa para o exercício da cidadania 
e o fortalecimento da democracia, sendo um instrumento eficaz — se bem 
utilizado — para a fiscalização e o combate à corrupção e a outras formas 
de desvios que comprometem a eficiência e o adequado funcionamento do 
Estado.
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Controle de proporcionalidade in concreto e a restrição à 
transferência voluntária de  recursos federais  

prevista na Lei 10.522/2002

Rafael Ianner Silva1 

Consagrado pela doutrina e pela jurisprudência nacional como ma-
nifestação	da	garantia	do	devido	processo	legal	substancial	(art.	5º,	LIX,	da	
CF), o princípio da proporcionalidade funciona como critério de aferição da 
constitucionalidade dos diplomas legislativos que imponham restrições a 
direitos, liberdades e garantias revestidos de peculiar relevância e proteção 
constitucional.	

Sobre o tema, convém transcrever a sempre indispensável lição de 
Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet 
Branco,	em	seu	célebre	Curso	de	direito	constitucional	(2007,	p.	321-322):

[...]	a	doutrina	constitucional	mais	moderna	enfatiza	que,	em	se	tra-
tando de imposição de restrições a determinados direitos, deve-se 
indagar não apenas sobre a admissibilidade constitucional da restrição 
eventualmente fixada (reserva legal), mas também sobre a compatibi-
lidade das restrições estabelecidas com o princípio da proporcionali-
dade.	Essa	orientação,	que	permitiu	converter	o	princípio	da	reserva	
legal (Gesetzesvorbehalt) no princípio da reserva legal proporcional 
(Vorbehakt des verhältnismässigen Gesetzes), pressupõe não só a legi-
timidade dos meios utilizados e dos fins perseguidos pelo legislador, 
mas também a adequação desses meios para consecução dos objetivos 
pretendidos (Geeignetheit) e a necessidade de sua utilização (Notwen-
sigkeit oder Erforderlichkeit).	O	subprincípio	da	adequação	(Geeigne-
thei) exige que as medidas interventivas adotadas se mostrem aptas 
a	atingir	os	objetivos	pretendidos.	[...]	O	subprincípio	da	necessida-
de (Notwensigkeit oder Erforderlichkeit) significa que nenhum meio 
menos gravoso para o indivíduo revelar-se-ia igualmente eficaz na 
consecução	dos	objetivos	pretendidos.	Em	outros	termos,	o	meio	não	
será necessário se o objetivo puder ser alcançado com a adoção de 
medida	que	se	revele	a	um	só	tempo	adequada	e	menos	onerosa.	[...]	

1	Juiz	federal	substituto.
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um juízo definitivo sobre a proporcionalidade da medida há de resultar 
da rigorosa ponderação e do possível equilíbrio entre o significado da 
intervenção para o atingido e os objetivos perseguidos pelo legislador 
(proporcionalidade	em	sentido	estrito).

Transcrevendo os ensinamentos de Robert Alexy, Paulo Gustavo Go-
net	Branco	(2009,	p.	177-182)	pontua	que	o	subprincípio	da	proporciona-
lidade em sentido estrito “é o mandamento da ponderação” e que tal juízo 
de	ponderação	deve	se	desenvolver	em	três	etapas.	

Na primeira, deve-se investigar a importância — ou, em outros 
termos, o “peso” — do princípio que sofre o prejuízo com a medida a ser 
adotada.	Tal	importância	ou	peso	se	manifestaria	em	duas	dimensões:	uma	
abstrata, relativa à relevância do princípio no sistema constitucional, e outra 
concreta,	concernente	à	importância	do	princípio	no	caso	circunstanciado.

Em um segundo momento do processo de ponderação — e como 
contraponto à primeira etapa —, deve ser definida a importância do cum-
primento/concretização	do	princípio	contrário.

Por fim, em uma terceira etapa, verifica-se se a importância da satis-
fação do princípio que opera em sentido contrário justifica o dano ou a não 
satisfação	do	outro.	Em	outras	palavras,	afere-se se as vantagens trazidas 
pelo cumprimento do princípio preponderante superam as desvantagens 
do	descumprimento	do	princípio	relegado.	

O exame do subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito e, 
principalmente, das etapas nas quais se desenvolve o juízo de ponderação 
permite concluir que o controle de proporcionalidade se realiza tanto no âm-
bito do enunciado normativo abstratamente considerado como in concreto.	

Desta forma, um dispositivo legal que imponha restrição a determi-
nado direito pode se revelar constitucional no plano abstrato, porém a sua 
aplicação	ao	caso	concreto	se	mostrar	assaz	desproporcional.

Neste sentido, confira-se, mais uma vez, a lição de Gilmar Ferreira 
Mendes,	Inocêncio	Mártires	Coelho	e	Paulo	Gustavo	Gonet	Branco	(2007,	
p.	326-329):

A Corte Constitucional alemã entende que as decisões tomadas pela 
Administração ou pela Justiça com base na lei aprovada pelo parla-
mento	submetem-se	ao	controle	de	proporcionalidade.	Significa	dizer	
que qualquer medida concreta que afete os direitos fundamentais há 
de	mostrar-se	compatível	com	o	princípio	da	proporcionalidade.	Essa	
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solução parece irrepreensível na maioria dos casos, sobretudo na-
queles que envolvem normas de conformação extremamente abertas 
(cláusulas	gerais;	fórmulas	marcadamente	abstratas).	É	que	a	solução	
ou fórmula legislativa não contém uma valoração definitiva de todos 
os aspectos e circunstâncias que compõem cada caso ou hipótese de 
aplicação.	Richter	e	Schuppert	analisam	essa	questão	com	base	no	
chamado ‘caso Lebach’, no qual se discutiu a legitimidade de repetição 
de notícias sobre fato delituoso ocorrido já há algum tempo e que, por 
isso, ameaçava afetar o processo de ressocialização de um dos envol-
vidos	no	crime.	Abstratamente	consideradas,	as	regras	de	proteção	da	
liberdade de informação e do direito da personalidade não conteriam 
qualquer	lesão	ao	princípio	da	proporcionalidade.	Eventual	dúvida	
ou controvérsia somente poderia surgir na aplicação in concreto das 
diversas	normas.

Por oportuno, mister salientar que a temática do controle de pro-
porcionalidade in concreto já foi explicitamente considerada pelo Supremo 
Tribunal	Federal,	quando	do	julgamento	da	ADI	223	MC/DF:

AÇÃO	DIRETA	DE	INCONSTITUCIONALIDADE	CONTRA	A	MEDIDA	
PROVISORIA	173,	DE	18.3.90,	QUE	VEDA	A	CONCESSÃO	DE	‹MEDIDA	
LIMINAR	EM	MANDADO	DE	SEGURANÇA	E	EM	AÇÕES	ORDINARIAS	E	
CAUTELARES DECORRENTES DAS MEDIDAS PROVISORIAS NUMEROS 
151,	154,	158,	160,	162,	165,	167	E	168›:	INDEFERIMENTO	DO	PEDIDO	
DE SUSPENSÃO CAUTELAR DA VIGENCIA DO DIPLOMA IMPUGNADO: 
RAZOES	DOS	VOTOS	VENCEDORES.	SENTIDO	DA	INOVADORA	ALU-
SAO	CONSTITUCIONAL	A	PLENITUDE	DA	GARANTIA	DA	JURISDIÇÃO	
CONTRA	A	AMEAÇA	A	DIREITO:	ENFASE	A	FUNÇÃO	PREVENTIVA	DE	
JURISDIÇÃO,	NA	QUAL	SE	INSERE	A	FUNÇÃO	CAUTELAR	E,	QUANDO	
NECESSARIO,	O	PODER	DE	CAUTELA	LIMINAR.	IMPLICAÇÕES	DA	PLE-
NITUDE	DA	JURISDIÇÃO	CAUTELAR,	ENQUANTO	INSTRUMENTO	DE	
PROTEÇÃO	AO	PROCESSO	E	DE	SALVAGUARDA	DA	PLENITUDE	DAS	
FUNÇÕES	DO	PODER	JUDICIARIO.	ADMISSIBILIDADE,	NÃO	OBSTAN-
TE,	DE	CONDIÇÕES	E	LIMITAÇÕES	LEGAIS	AO	PODER	CAUTELAR	DO	
JUIZ.	A	TUTELA	CAUTELAR	E	O	RISCO	DO	CONSTRANGIMENTO	PRE-
CIPITADO	A	DIREITOS	DA	PARTE	CONTRARIA,	COM	VIOLAÇÃO	DA	
GARANTIA	DO	DEVIDO	PROCESSO	LEGAL.	CONSEQUENTE	NECESSI-
DADE DE CONTROLE DA RAZOABILIDADE DAS LEIS RESTRITIVAS AO 
PODER	CAUTELAR.	ANTECEDENTES	LEGISLATIVOS	DE	VEDAÇÃO	DE	
LIMINARES	DE	DETERMINADO	CONTEUDO.	CRITÉRIO	DE	RAZOABI-
LIDADE	DAS	RESTRIÇÕES,	A	PARTIR	DO	CARÁTER	ESSENCIALMENTE	
PROVISORIO	DE	TODO	PROVIMENTO	CAUTELAR,	LIMINAR	OU	NÃO.	
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GENERALIDADE, DIVERSIDADE E IMPRECISAO DE LIMITES DO ÂMBI-
TO DE VEDAÇÃO DE LIMINAR DA MP 173, QUE, SE LHE PODEM VIR, A 
FINAL, A COMPROMETER A VALIDADE, DIFICULTAM DEMARCAR, EM 
TESE, NO JUÍZO DE DELIBAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE SUA SUSPENSÃO 
CAUTELAR, ATÉ ONDE SÃO RAZOAVEIS AS PROIBIÇÕES NELA IMPOS-
TAS, ENQUANTO CONTENÇÃO AO ABUSO DO PODER CAUTELAR,E ONDE 
SE INICIA, INVERSAMENTE, O ABUSO DAS LIMITAÇÕES E A CONSE-
QUENTE	AFRONTA	A	PLENITUDE	DA	JURISDIÇÃO	E	AO	PODER	JUDICI-
ÁRIO. INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO LIMINAR DA MP 173, QUE NÃO 
PREJUDICA, SEGUNDO O RELATOR DO ACÓRDÃO, O EXAME JUDICIAL 
EM CADA CASO CONCRETO DA CONSTITUCIONALIDADE, INCLUIDA A 
RAZOABILIDADE, DA APLICAÇÃO DA NORMA PROIBITIVA DA LIMINAR. 
CONSIDERAÇÕES,	EM	DIVERSOS	VOTOS,	DOS	RISCOS	DA	SUSPENSÃO	
CAUTELAR	DA	MEDIDA	IMPUGNADA.	(ADI	223	MC,	relator(a):		min.	
PAULO	BROSSARD,	relator(a)	p/	acórdão:		ministro	Sepúlveda	Perten-
ce,	Tribunal	Pleno,	julgado	em	05/04/1990,	DJ 29-06-1990	PP-06218	
EMENT	VOL-01587-01	PP-00001.)

A referida ação direta de inconstitucionalidade teve por objeto a Me-
dida	Provisória	173,	de	18	de	março	de	1990,	a	qual	vedava	a	concessão	de	
medida liminar em mandados de segurança, ações ordinárias e cautelares 
que tratassem de diversas matérias reguladas em medidas provisórias an-
teriormente editadas pela Presidência da República2.

Em voto magistral, que abriu a divergência, tornando-o relator para o 
acórdão, o ministro Sepúlveda Pertence advertiu sobre a necessidade de re-
conhecimento	de	um	duplo	juízo	de	proporcionalidade.	O	primeiro,	realizado	
no âmbito do enunciado normativo, considerado em abstrato, e o segundo, 
a ser exercido na resolução da lide submetida à apreciação judicial, quando 
se verificará se a aplicação de dispositivo legal considerado constitucional 
no plano abstrato não se revelará, no caso concreto, ofensiva ao princípio 
da	proporcionalidade.

Ao primeiro passo, o eminente ministro reconheceu que o diploma 
normativo sob comento representaria severa restrição à garantia da inafas-
tabilidade	da	jurisdição,	insculpida	no	inciso	XXXV	do	art.	5º	da	CF3.	

Ao seu turno, registrou que o abuso na concessão de tutelas de urgên-
cias, muitas delas de natureza satisfativa e com ampla dose de irreversibili-

2	São	elas:	Medidas	Provisórias	151,	154,	158,	160,	161,	162,	164,	165,	167	e	168,	de	15	de	março	de	1990.
3	Art.	5º,	XXXV:	“a	lei	não	excluirá	da	apreciação	do	Poder	Judiciário	lesão	ou	ameaça	a	direito”.
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dade e irreparabilidade, justificaria, ao menos no plano abstrato, a restrição 
empreendida	pela	medida	provisória.	Outrossim,	reconheceu	existirem,	à	
época, diversos precedentes de vedação legal à concessão de provimentos 
de urgência, sem resistências quanto à sua constitucionalidade4.

Mesmo reconhecendo a constitucionalidade em abstrato da referida 
medida provisória, o emérito ministro relator não afastou a possibilidade 
de	que	a	sua	aplicação	no	caso	concreto	possa	se	revelar	desproporcional.	
Transcrevem-se, pela sua importância, as palavras do ministro:

Para quem, como eu, acentuou que não aceita veto peremptório, veto 
a priori, a toda e qualquer restrição que se faça à concessão de liminar, 
é impossível, no cipoal de medidas provisórias que se subtraíram ao 
deferimento de tais cautelares, initio litis, distinguir, em tese, — e só 
assim poderemos decidir neste processo — até onde as restrições são 
razoáveis, até onde são elas contenções, não ao uso regular, mas ao abuso 
de poder cautelar, e onde se inicia, inversamente, o abuso das limitações 
e	a	conseqüente	afronta	à	jurisdição	legítima	do	Poder	Judiciário.
[...]
Por isso, Senhor Presidente, depois de longa reflexão, a conclusão 
a que cheguei, data vênia dos dois magníficos votos precedentes, é 
que a solução adequada às graves preocupações que manifestei — 
solidarizando-me nesse ponto com as idéias manifestadas pelos dois 
eminentes pares — não está na suspensão cautelar da eficácia, em 
tese,	da	medida	provisória.	
O caso, a meu ver, faz eloqüente a extrema fertilidade desta inédita 
simbiose institucional que a evolução constitucional brasileira produ-
ziu, gradativamente, sem um plano preconcebido, que acaba, a partir 
da	Emenda	Constitucional	16,	a	acoplar	o	velho	sistema	difuso	ame-
ricano de controle de constitucionalidade ao novo sistema europeu 
de	controle	direto	e	concentrado.	Mostrei	as	dificuldades	que	vejo	na	
suspensão	cautelar	da	eficácia	da	própria	lei	em	tese.
[...]	

4	Consoante	o	douto	julgador,	seriam	os	seguintes	diplomas	legais:	a)	Lei	2.770/1956,	relativa	à	li-
beração	de	bens	importados;	b)	Lei	4.348/1964,	que	vedava,	em	seu	art.	5º,	a	concessão	de	medida	
liminar	nos	mandados	de	segurança	impetrados	visando	à	reclassificação	ou	equiparação	de	ser-
vidores	públicos,	ou	à	concessão	de	aumentos	ou	extensão	de	vantagens;	c)	Lei	5.021/1966,	que	no	
§	4º	do	seu	art.	1º	proibia	a	concessão	de	medida	liminar	para	efeito	de	pagamento	de	vencimentos	
e	vantagens	pecuniárias;	d)	Lei	7969/1989,	que	estendeu	às	medidas	cautelares	disciplinadas	no	
CPC	as	mesmas	restrições	à	liminar	e	à	execução	provisório,	referentes	ao	mandado	de	segurança.
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O que vejo, aqui, embora entendendo não ser de bom aviso, naquela 
medida de discricionariedade que há na grave decisão a tomar, da 
suspensão cautelar, em tese, é que a simbiose constitucional a que me 
referi, dos dois sistemas de controle de constitucionalidade da lei, per-
mite não deixar ao desamparo ninguém que precise da medida liminar 
em	caso	onde	—	segundo	as	premissas	que	tentei	desenvolver	[...]	—	a	
vedação	da	liminar	desarrazoada,	porque	incompatível	com	o	art.	5º,	
XXXV,	porque	ofensiva	do	âmbito	de	jurisdição	do	Poder	Judiciário,	se	
mostre	inconstitucional.	
Assim, creio que a solução estará no manejo do sistema difuso, por-
que nele, em cada caso concreto, nenhuma medida provisória pode 
subtrair ao juiz da causa um exame da constitucionalidade, inclusive 
sob o prisma da razoabilidade, das restrições impostas ao seu poder 
cautelar, para, se entender abusiva essa restrição, se a entender in-
constitucional, conceder a liminar, deixando de dar aplicação, no caso 
concreto, à medida provisória, na medida em que, em relação àquele 
caso,	a	julgue	inconstitucional,	porque	abusiva.	

Fixadas tais balizas, passemos a analisar a constitucionalidade da 
restrição à transferência de verbas federais a estados, Distrito Federal e 
municípios,	inserta	no	art.	26	da	Lei	10.522/2002.

A	Lei	Complementar	101,	de	4	de	maio	de	2000	(Lei	de	Responsabi-
lidade	Fiscal),	em	seu	art.	25,	§	1º,	IV,	a, condiciona a realização das transfe-
rências voluntárias5 à comprovação de estar o ente federativo beneficiário 
em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos 
devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de 
recursos	anteriormente	dele	recebidos.	

Todavia, ambicionando assegurar o cumprimento de relevantes fina-
lidades estabelecidas pela Constituição Federal, o aludido dispositivo legal, 
em	seu	§	3º,	excetua	da	sanção	de	suspensão	das	transferências	voluntárias	
os repasses destinados à realização de ações relativas à educação, saúde e 
assistência	social.	

Nesta	mesma	toada,	a	Lei	Federal	10.522,	de	19	de	julho	de	2002,	
estabelece	em	seu	art.	26	a	suspensão	da	restrição	para	transferência	de	
recursos federais a estados, Distrito Federal e municípios em decorrência 

5  Nos termos do caput	do	art.	25	da	LC	101/2000,	entende-se	por	transferência	voluntária	a	entrega	
de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou 
assistência	financeira,	que	não	decorra	de	determinação	constitucional,	legal	ou	os	destinados	ao	
Sistema	Único	de	Saúde.
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de inadimplementos objeto de registro no Cadin e no Sistema Integrado de 
Administração	Financeira	do	Governo	Federal	–	Siafi,	quando	tais	repasses	
sejam destinados à execução de ações sociais e ações em faixa de frontei-
ra.	Contudo,	em	seu	§	2º,	afastou	a	possibilidade	de	aplicação	da	benesse	
prevista no caput quando verificada a existência de débitos com o Instituto 
Nacional	do	Seguro	Social	–	INSS,	exceto	quando	se	tratar	de	transferências	
voluntárias	relativas	à	promoção	da	assistência	social.

Não obstante o nobre propósito de proteção da seguridade social, o 
dispositivo legal imprimiu severa restrição ao direito dos demais entes fede-
rativos ao repasse de verbas federais destinadas a ações sociais e a ações em 
faixa de fronteira, ao excepcionar o direito à transferência quando verificada 
a existência de débitos perante o INSS, ressalvando somente as transferên-
cias	relativas	à	promoção	da	assistência	social.	Os	efeitos	desta	restrição	
ganham contornos dramáticos quando se toma como fato público e notório 
a efetiva dependência dos municípios brasileiros das transferências federais 
voluntárias	para	consecução	das	suas	políticas	públicas	mais	elementares.	

Desta forma, estabelecida a colisão entre interesses de tamanha mag-
nitude — de um lado, o interesse da União e de toda a sociedade à manuten-
ção do equilíbrio financeiro da seguridade social; do outro, o interesse dos 
demais entes federativos, com especial destaque para os municípios, pelas 
razões acima mencionadas — e de seus habitantes à concretização dos direi-
tos sociais mais elementares, impõe-se verificar se o dispositivo legal mul-
ticitado	passa	pelo	crivo	do	princípio	constitucional	da	proporcionalidade.

A	nosso	sentir,	a	restrição	inserta	no	§	2º	do	art.	26	revela-se	ade-
quada, haja vista que a suspensão das transferências voluntárias aos demais 
entes federativos, em caso de débitos com o INSS, possui aptidão para atingir 
os objetivos pretendidos, qual seja, proteção do equilíbrio financeiro da 
seguridade	social.	

De igual sorte, a restrição reveste-se de inconteste necessarieda-
de, uma vez que, diante das prerrogativas das pessoas jurídicas de direito 
público concernentes à execução dos seus débitos, nenhum meio menos 
gravoso para os entes federativos seria igualmente eficaz na consecução 
dos	objetivos	pretendidos.

Outrossim, ao menos no plano abstrato, é possível reconhecer que 
o enunciado normativo restritivo passa pelo crivo da proporcionalidade 
em	sentido	estrito,	dada	a	relevância/importância/peso	do	bem	jurídico	
protegido — seguridade social — em contraste a um pretenso direito dos 
entes	federativos	ao	repasse	voluntário	de	verbas	federais.	
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Registre-se que a própria exceção à norma restritiva, inserida ao 
final	do	§	2º	do	art.	26,	indicia	um	juízo	de	ponderação	exercido	abstrata-
mente pelo legislador ordinário, ao considerar desproporcional a restrição 
à transferência voluntária nos casos em que os respectivos recursos federais 
fossem destinados à promoção da assistência social pelos estados, Distrito 
Federal	e	municípios.	Tal	circunstância	corroboraria	a	constitucionalidade,	
em	tese,	da	multicitada	norma	restritiva.

Todavia, embora se possa reconhecer a proporcionalidade em abstra-
to do mencionado dispositivo legal, inúmeras ações judiciais manejadas, em 
sua maioria, por municípios brasileiros de pequeno e médio porte dão conta 
de que, em alguns casos, a restrição às transferências voluntárias pode se 
revelar	extremamente	desproporcional. Como exemplo, podem ser citados 
os casos de repasse de verbas federais, através de convênios firmados com 
a União para: a) pavimentação de logradouros públicos; b) construção de 
barragens; c) drenagem pluvial; d) contenção de encostas; e) esgotamento 
sanitário; f) implantação de sistema integrado de transporte coletivo; g) 
construção	de	mercados	públicos	municipais.

Revela-se cristalino que nenhuma das ações acima citadas podem ser 
enquadradas como promotoras da assistência social, para fins de afastamento 
da	restrição	ao	repasse	de	recursos	federais.	

De	fato,	nos	termos	do	art.	203	da	Constituição	Federal,	a	assistência	
social tem por objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice; o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; a 
promoção da integração ao mercado de trabalho; a habilitação e reabilitação 
das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida 
comunitária.	Neste	diapasão,	conceber	o	caráter	assistencial	das	ações	acima	
arroladas representaria uma desvirtuação do conceito de assistência social 
concebido	pelo	poder	constituinte.

Inobstante tal conclusão, é igualmente indubitável que a aplicação 
da regra protetora da seguridade social, nos casos acima mencionados, traz 
mais	desvantagens	do	que	vantagens.	

Com efeito, não se pode sonegar que a pavimentação de logradouros 
públicos ultrapassa o plano da estética urbana, haja vista contribuir para a 
segurança de pedestres e motoristas, garantir a acessibilidade da população 
local aos meios de transporte público e otimizar o deslocamento de pessoas 
idosas	e	de	portadores	de	necessidades	especiais.
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Noutro giro, inconteste que a construção de barragens, a realização de 
obras de drenagem pluvial e contenção de encostas contribuem eficazmente 
para a preservação da vida e da incolumidade física da população imedia-
tamente	suscetível	à	ação	dos	rios,	das	chuvas	e	da	erosão	pluvial	e	fluvial.							

Outrossim, indiscutível a importância das obras de esgotamento sa-
nitário	para	promoção	da	saúde	pública	e	proteção	do	meio	ambiente.	In-
dispensável	também	lembrar	que,	nos	termos	da	Lei	Federal	11.445/2007,	
os serviços públicos de saneamento básico são regidos pelo princípio fun-
damental	de	universalização	do	acesso	(art.	2º,	I).	Demais	disso,	em	seu	art.	
49,	o	referido	diploma	legislativo	prevê	como	objetivos	da	política	federal	
de saneamento básico, entre outros: a) contribuir para o desenvolvimento 
nacional, a redução das desigualdades regionais, a geração de emprego e 
de renda e a inclusão social; b) priorizar planos, programas e projetos que 
visem à implantação e ampliação dos serviços e das ações de saneamento 
básico nas áreas ocupadas por populações de baixa renda; c) assegurar que 
a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo poder público dê-se 
segundo critérios de promoção da salubridade ambiental, de maximização 
da	relação	benefício-custo	e	de	maior	retorno	social.

De igual sorte, é manifesto que a implantação de um sistema inte-
grado de transporte coletivo tem por escopo ampliar as condições de aces-
sibilidade, otimizar o deslocamento urbano, baixar os custos do serviço, 
priorizar a circulação do transporte público e, ainda, aprimorar a segurança 
e	a	qualidade	de	vida	dos	usuários.	

O mesmo se diga em relação à construção de mercados públicos 
municipais, os quais, mormente em municípios de pequeno e médio porte, 
ultrapassam a função de simples ponto comercial, conformando-se como um 
importante centro de convergência de pequenos produtores rurais, agricul-
tores, pecuaristas e consumidores e servindo como fator impulsionador do 
desenvolvimento	socioeconômico	local.

Conclui-se, portanto, que, sob o nobre escopo de proteção em abs-
trato do equilíbrio financeiro da seguridade social, a aplicação da restrição 
inserta	no	§	2º	do	art.	26	da	Lei	10.522/2002	poderá	representar,	no	caso	
concreto, manifesta afronta a direitos fundamentais relevantes e prementes 
da	população	de	determinada	entidade	federativa.		

Como visto, diante da importância dos direitos contrapostos, as des-
vantagens da proteção da seguridade social podem em muito superar as 
vantagens decorrentes da aplicação do dispositivo legal, justificando, assim, 
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o afastamento da restrição à transferência voluntária, em face do não cum-
primento	do	princípio	constitucional	da	proporcionalidade	no	caso	concreto.	
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A competência para o julgamento de ação de improbidade 
administrativa movida contra juiz do trabalho

Rafael Vasconcelos Porto1

1 Introdução

Decisões recentes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal abala-
ram sensivelmente os pilares até então fixados pela jurisprudência acerca 
da competência para o julgamento de ação por improbidade administrativa 
movida	contra	certas	autoridades.	Prevalecia,	até	recentemente,	o	entendi-
mento de que inexiste foro privilegiado em ações desta estirpe, razão pela 
qual	mesmo	as	mais	altas	autoridades	do	país	seriam	processadas	na	1ª	
instância,	tal	como	qualquer	outro	cidadão.	Neste	sentido,	se	manifestou	a	
Corte	Especial	do	STJ,	em	18/09/2002,	ao	julgar	o	HC	22.342:

Conquanto se trate de matéria controvertida, tem predominado no 
âmbito	da	c.	Corte	Especial	deste	Tribunal,	na	linha	de	vv.	Julgados	
do	Col.	Supremo	Tribunal	Federal,	o	entendimento	segundo	o	qual	
compete ao juiz de primeiro grau o processo e julgamento de ação civil 
pública de improbidade administrativa, ainda que no pólo passivo da 
ação figure autoridade que detenha foro especial por prerrogativa de 
função, tendo em vista que as hipóteses de foro especial previstas na 
Constituição	Federal	são	taxativas.

Não obstante, há hoje intensa controvérsia jurisprudencial, sendo que 
o presente ensaio busca delinear mais precisamente o tema, examinando, 
mais de perto, a hipótese que vem sendo mais comumente enfrentada no 
âmbito da jurisdição federal de primeiro grau, qual seja, a ação de improbi-
dade	administrativa	movida	contra	juiz	do	trabalho.

1.1 A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação 
2.138

Em	julgamento	prolatado	em	13/06/2007,	o	Plenário	do	STF,	apre-
ciando	reclamação	aviada	com	fulcro	no	art.	102,	I,	l, primeira parte, da CF 

1		Juiz	federal	substituto.
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— ou seja, para preservar sua competência originária — decidiu, por maioria 
mínima	(6	x	5),	que	um	ministro	de	Estado	não	poderia	ser	processado	por	
improbidade administrativa por juízo de primeiro grau, visto que já responde 
por	crime	de	responsabilidade	com	foro	privilegiado	perante	aquela	Corte.

A	divergência	foi	ferrenha,	como	expressa	o	placar	final	da	votação.	
Em seu voto vencido, o ministro Joaquim Barbosa defendeu a jurisprudên-
cia até então dominante, conforme consta no seguinte trecho retirado do 
Informativo	471	do	STF:

Em acréscimo a esses fundamentos, asseverava, também, a existência, 
no Brasil, de disciplinas normativas diversas em matéria de improbi-
dade, as quais, embora visando à preservação da moralidade na Ad-
ministração Pública, possuiriam objetivos constitucionais diversos: 
a	específica	da	Lei	8.429/92,	que	disciplina	o	art.	37,	§	4º,	da	CF,	de	
tipificação cerrada e de incidência sobre um amplo rol de possíveis acu-
sados, incluindo até mesmo pessoas que não tenham vínculo funcional 
com a Administração Pública; e a referente à exigência de probidade 
que a Constituição faz em relação aos agentes políticos, especialmente 
ao	Chefe	do	Poder	Executivo	e	aos	Ministros	de	Estado	(art.	85,	V),	a	
qual,	no	plano	infraconstitucional,	se	completa	com	o	art.	9º	da	Lei	
1.079/1950.	Esclarecia	que	o	art.	37,	§	4º,	da	CF	traduziria	concre-
tização do princípio da moralidade administrativa inscrito no caput 
desse mesmo artigo, por meio do qual se teria buscado coibir a prática 
de atos desonestos e antiéticos, aplicando-se, aos acusados as várias 
e	drásticas	penas	previstas	na	Lei	8.429/92.	Já	o	tratamento	jurídico	
da	improbidade	prevista	no	art.	85,	V,	da	CF	e	na	Lei	1.079/50,	dire-
cionada aos fins políticos, ou seja, de apuração da responsabilização 
política, assumiria outra roupagem, porque o objetivo constitucional 
visado seria o de lançar no ostracismo político o agente político fal-
toso, cujas ações configurassem um risco para o estado de Direito; a 
natureza política e os objetivos constitucionais pretendidos com esse 
instituto explicariam a razão da aplicação de apenas duas punições ao 
agente político: perda do cargo e inabilitação para o exercício de fun-
ções	públicas	por	8	anos.	Dessa	forma,	estar-se-ia	diante	de	entidades	
distintas que não se excluiriam e poderiam ser processadas separada-
mente, em procedimentos autônomos, com resultados diversos, não 
obstante	desencadeados	pelos	mesmos	fatos.	Salientando	que	nosso	
ordenamento jurídico admitiria, em matéria de responsabilização 
dos agentes políticos, a coexistência de um regime político com um 
regime puramente penal, afirmava não haver razão para esse mesmo 
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ordenamento impedir a coabitação entre responsabilização política e 
improbidade	administrativa.

O voto condutor, porém, definiu que “o sistema constitucional brasi-
leiro distingue o regime de responsabilidade dos agentes políticos dos demais 
agentes públicos”, pelo que os dois regimes de responsabilidade político-
-administrativa	—	o	previsto	no	art.	37,	§	4º	(regulado	pela	Lei	8.429/1992),	
e	o	fixado	no	art.	102,	I,	c,	(disciplinado	pela	Lei	1.079/1950)	—	seriam	
mutuamente	excludentes.

Em não se tratando de decisão prolatada em sede de ação direta de 
inconstitucionalidade ou declaratória de constitucionalidade, não seriam, em 
tese	(art.	102,	§	2º,	da	CRFB),	gerados	efeitos	erga omnes.	Não	obstante,	o	
caso ganhou projeção — o que vem se tornando rotina no direito brasileiro 
hodiernamente, diga-se de passagem, numa aproximação gradativa com o 
sistema do stare decisis, na sua dimensão pertinente ao persuasive precedent 
— e passou, na prática, a ser adotado como paradigma por parcela conside-
rável	das	instâncias	inferiores.

Insta ressaltar, ainda, que, durante os debates em plenário, os mi-
nistros Gilmar Mendes e Cezar Peluso procuraram ressaltar que o âmbito 
do entendimento deveria ficar circunscrito à hipótese de ser o sujeito pas-
sivo um ministro de Estado, como se pode observar na seguinte passagem:

O	SENHOR	MINISTRO	SEPÚLVEDA	PERTENCE	–	Só	para	entender	o	
voto	de	V.Exa.:	vai	do	Presidente	da	República	ao	Vereador?
O	SR.	MINISTRO	CEZAR	PELUSO	–	Não	necessariamente,	isso	não.	
O	SENHOR	MINISTRO	SEPÚLVEDA	PERTENCE	–	É	que	eu	gostaria	de	
demarcar bem, porque estou à procura de um critério de demarcação 
razoável.
O	SR.	MINISTRO	GILMAR	MENDES	–	No	caso,	pelo	menos,	estamos	
discutindo	Ministro	de	Estado.
O	SR.	MINISTRO	CEZAR	PELUSO	–	Não	há	dúvida	de	que,	ainda	que	se	
possa discutir os limites dessa categoria, dentro dela, não há dúvida 
de que cabe Ministro de Estado, o que seria suficiente para resolver 
a	reclamação.

No entanto, a ementa acabou por consagrar conclusões genéricas, as 
quais passaram a ser adotadas indistintamente por camada considerável da 
jurisprudência.
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Em suma, uma decisão incidental e específica — porém, prolatada 
pelo Plenário do STF — acabou por ressoar como um mantra na comunidade 
jurídica,	num	“efeito	dominó”	cada	vez	mais	crônico.

1.2 A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na questão de 
ordem na Petição 3.211

Alguns meses após a decisão acima mencionada, o STF, em outro 
julgado, viria a adotar direcionamento ligeiramente diverso do então indi-
cado.	A	ação	versava	sobre	suposta	improbidade	administrativa	cometida	
por um agente que era ministro da própria Corte na ocasião do julgamento, 
porém	ocupava	o	posto	de	advogado-geral	da	União	na	época	dos	fatos.	
Curioso notar, conforme destacou o ministro Marco Aurélio em seu voto, 
que a ação foi autuada como “Petição” porque inexistente naquela Corte 
a nomenclatura “Improbidade Administrativa”, o que já sinalizaria a in-
competência, ao menos segundo a jurisprudência, por muito e até pouco 
tempo,	dominante.

Tem-se que tanto o advogado-geral da União, quanto o ministro do 
STF	são	julgados	pelo	Senado	Federal	por	crime	de	responsabilidade	(art.	
52,	II,	da	CRFB).	Não	obstante,	o	STF	fixou	ser	sua	a	competência	para	julgar	
um ministro seu por improbidade administrativa, decorrendo tal mister 
implicitamente	do	regime	constitucional.	Transcrevo,	por	oportuno,	trecho	
do voto do ministro Carlos Ayres Britto:

[...]	a	Constituição	Brasileira	tratou	os	membros	do	Poder	Judiciário	
sem	nenhuma	hierarquia.	[...]	Entretanto,	a	jurisdição	é	hierarquizada,	
é escalonada, tanto a jurisdição como o sistema de retribuição pecuni-
ária	–	não	por	acaso	correm	paralelamente,	parelhas.	Toda	a	jurisdição	
brasileira obedece a um regime jurídico de escalonamento rigoroso 
segundo	a	própria	característica	piramidal	do	sistema	jurídico.	Se	o	
sistema jurídico é uma ordem — como dizia Kelsen — infra-supro-
-ordenada de comandos, também a jurisdição é por inteiro escalonada 
de feição piramidal, tanto que a Constituição diz: tribunais de segundo 
grau,	tribunais	superiores	e	Tribunal	Supremo.	E	toda	[sic]	sistema	
recursal se faz em homenagem a essa característica da jurisdição como 
um	sistema	escalonado.	Vale	dizer,	as	instâncias	judicantes	são	de	su-
perposição.	[...]	Ora,	[...]	submeter	um	Ministro	do	Supremo	à	jurisdição	
de um juiz de Vara efetivamente subverte essa lógica de jurisdições 
superpostas.	Parece-me	que	sim,	até	porque	o	próprio	juiz	substituto	
[...]	só	pode	perder	o	cargo	por	decisão	do	tribunal.
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Desta feita, a maioria se formou mais robustamente, com apenas um 
voto	totalmente	vencido.

2 Aproximação da vexata quaestio

Diante das decisões que examinamos até aqui, podemos chegar a 
alguns	vetores,	à	guisa	de	arremate	preliminar.	Na	decisão	proferida	no	bojo	
da	Reclamação	2.138,	entendeu	o	STF	que	a	CRFB	prevê	dois	regimes	mu-
tuamente excludentes de responsabilidade político-administrativa: impro-
bidade	administrativa	e	crime	de	responsabilidade.	Já	na	decisão	prolatada	
na	questão	de	ordem	na	Petição	3.211,	sustentou	o	STF	que	um	ministro	
seu deve ser processado perante aquela Corte no caso de ação por improbi-
dade administrativa — e não, portanto, perante o Senado Federal —,o que 
decorreria, nos dizeres do ministro Ayres Britto, implicitamente do sistema 
de	jurisdição	hierarquizada,	escalonada,	adotado	pela	CRFB.

Como já apontamos, há uma inegável contradição, ao menos parcial, 
entre	os	dois	julgados.	É	assunto,	porém,	que	não	nos	interessa	de	perto	no	
presente	trabalho.	Passamos,	portanto,	a	transplantar	os	vetores	acima	de-
lineados	para	o	que	nos	propomos	a	aqui	examinar.	Falemos,	destarte,	sobre	
a competência para o julgamento de ação de improbidade administrativa 
contra	magistrado	—	assim,	genericamente.

A competência para a espécie é definida pela CRFB da seguinte for-
ma:	quanto	aos	ministros	do	STF,	compete	ao	Senado	Federal	(art.	52,	II);	
quanto	aos	membros	dos	Tribunais	Superiores,	compete	ao	STF	(art.	102,	I,	
c); quanto aos desembargadores dos Tribunais de Justiça dos estados e do 
Distrito Federal e dos Tribunais Regionais Federais, Eleitorais e do Traba-
lho,	compete	ao	STJ	(art.	105,	I,	a); quanto aos juízes federais e do trabalho, 
compete ao Tribunal Regional Federal com jurisdição sobre a área em que 
atuam	(arts.	108,	I,	a).

Podemos observar que, nas hipóteses acima descritas, a conclusão 
será, em princípio, igual, quer se adote o entendimento fixado pelo STF na 
Reclamação	2.138	ou	na	Petição	3.211.	De	fato,	há	um	escalonamento	perfeito	
na fixação constitucional da competência para o julgamento de magistrado 
por crime de responsabilidade, ao menos no âmbito da Justiça Federal, sendo 
competente o órgão imediatamente superior2, do ponto de vista jurisdicional, 

2 Ressalte-se que, diante da especialização das Justiças do Trabalho e Eleitoral, a competência deve 
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ao acusado3.	Há,	porém,	um	pequeno	empecilho	para	a	aplicação	das	razões	
adotadas	no	primeiro	julgado.

Com	efeito,	na	Reclamação	2.138	o	acusado	era	ministro	de	Estado,	
autoridade	expressamente	arrolada	na	Lei	1.079/1950.	No	caso	de	magistra-
do (exceção apenas ao ministro do STF, também arrolado no citado diploma 
legal), porém, não há lei tipificando as condutas enquadráveis como crime de 
responsabilidade.	Poder-se-ia	sustentar,	assim,	a	impossibilidade	de	tipificar	
qualquer conduta praticada por um magistrado como improbidade — por 
ilegitimidade passiva — ou crime de responsabilidade — pela ausência de 
previsão	legal.	Por	outro	lado,	revela-se	viável	defender	que	“improbidade	
administrativa” e “crime de responsabilidade” são dois nomes diferentes 
de um mesmo instituto jurídico, a “infração político-administrativa”, sendo 
que a diferença de nomenclatura decorre apenas do cargo ocupado pelo 
acusado, ou seja, de razões subjetivas (ex ratione personae)	e	não	objetivas.	
Neste sentido foi o parecer ministerial apresentado no bojo da Reclamação 
2.138/STF,	citando	lição	doutrinária	de	Aristides	Junqueira	Alvarenga:

Ora, se os atos de improbidade administrativa do Presidente da Repú-
blica são crimes de responsabilidade, a fortiori, as condutas funcionais 
de	improbidade	administrativa,	definidas	na	Lei	nº	8.429/92,	têm	a	
mesma natureza jurídica, ou seja, são crimes de responsabilidade, pois, 
se assim é quanto ao presidente da República, nada se justifica que 
sua natureza se transmude em razão, apenas, da diferença da função 
pública	exercida	pelo	agente	público.	Se	assim	não	for,	cair-se-á	no	
ilogismo de se admitir que uma circunstância meramente acidental 
é	capaz	de	mudar	a	essência	das	coisas.	Porque	ato	de	improbidade	
administrativa é, na sua essência, crime de responsabilidade (tam-
bém denominado, quiçá com maior propriedade, de infração político-
-administrativa), praticável não só pelo presidente da República, mas 
por	todo	e	qualquer	agente	público,	a	Lei	nº	1.079/50	estendeu	sua	

ser levada à Justiça Comum (Federal), tal como ocorre no caso de crime comum e já ocorreria, de 
todo modo, mesmo se adotado o entendimento dantes dominante de julgamento da ação de impro-
bidade	pelo	juízo	de	primeiro	grau	(que,	então,	seria	o	juízo	federal	singular).

3	Na	prática,	o	STF	entendeu,	no	julgamento	da	Petição	3211,	apenas	que	um	magistrado	não	pode	
ser	julgado	por	um	juízo	de	grau	inferior	em	demanda	tendente	à	perda	do	cargo.	Não	obstante,	isto	
se	deu	porque	no	caso	específico	de	ministro	do	STF,	não	há	instância	superior,	pelo	que	a	única	
saída	seria	um	julgamento	pelos	próprios	pares.	Transportando	o	entendimento,	porém,	para	as	
instâncias inferiores, é possível deduzir que coaduna com a ratio decidendi ali exarada o julgamen-
to	pela	instância	imediatamente	superior.
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aplicação	aos	MINISTROS	DE	ESTADO	(art.	13),	aos	Ministros	do	Su-
premo	Tribunal	Federal	(art.	39),	ao	Procurador-geral	da	República	
(art.	40),	aos	governadores	e	secretários	dos	estados-membros	(art.	
74),	fazendo	questão	de	repetir,	relativamente	a	cada	um	deles,	que	
o procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do 
cargo atenta contra a probidade da Administração e é crime de res-
ponsabilidade.	Por	se	tratar	de	crime	de	responsabilidade,	o	processo	
e julgamento dos agentes públicos, sejam ou não agentes políticos, aos 
quais se imputa a autoria de ato de improbidade administrativa, hão de 
obedecer	às	regras	de	competência	constitucionalmente	fixadas.	Assim,	
pelos atos de improbidade que praticar, porque constitutivos de crime 
de responsabilidade, o presidente da República há de ser processado 
e julgado pelo Senado Federal, mediante prévia licença da Câmara 
dos Deputados, nos termos do artigo 86 da Constituição Federal; os 
MINISTROS DE ESTADO e os comandantes da Marinha, do Exército e 
da Aeronáutica, quando não se tratar de crime de responsabilidade 
conexo com o do presidente da República, os ministros do próprio 
Supremo Tribunal Federal, os membros dos Tribunais Superiores, os 
ministros do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplo-
mática de caráter permanente serão processados e julgados, origina-
riamente,	pelo	Supremo	Tribunal	Federal	(art.	102,	I,	c,	da	Constituição	
Federal); os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e 
do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados 
e do Distrito Federal, os juízes dos Tribunais Regionais Federais, dos 
Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conse-
lhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os membros do Minis-
tério Público da União que oficiem perante Tribunais, quando a eles 
imputada a prática de ato de improbidade, ou seja, a prática de crime 
de responsabilidade, deverão eles ser processados e julgados, origina-
riamente,	pelo	Superior	Tribunal	de	Justiça	(art.	105,	I,	a,	da	Constitui-
ção Federal); os governadores dos estados e do Distrito Federal, pela 
Assembléia	Legislativa,	nos	trilhos	da	Lei	nº	1.079/50,	com	a	devida	
adequação ao texto constitucional vigente; os prefeitos e vereadores, 
pela	Câmara	Municipal,	segundo	regras	estampadas	nos	artigos	4º	e	
7º,	respectivamente,	do	Decreto-lei	nº	201,	de	27	de	fevereiro	de	1967.	
Obviamente, os agentes públicos que não têm foro por prerrogativa 
de função constitucionalmente fixado, serão processados e julgados 
por	juiz	de	primeiro	grau	de	jurisdição.	Pode	não	ser	o	desejável	por	
muitos, que desconfiam da eficácia sancionatória, quando se trata de 
foro por prerrogativa de função, mas legem habemus e urge cumprir 
a lei que nos rege, principalmente quando essa lei é a Constituição da 
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República	Federativa	do	Brasil.	Seu	descumprimento	torna	inviável	o	
Estado	de	Direito	democrático.

Por fim, cabe ressaltar a impropriedade dos efeitos da sentença profe-
rida em primeira instância que, além de ter decretado a suspensão dos 
direitos	políticos	de	MINISTRO	DE	ESTADO	pelo	prazo	de	08	anos	e	a	
perda da função pública, condenou-o, ainda, a perda do cargo efetivo 
de	Ministro	de	1ª	Classe	do	Ministério	das	Relações	Exteriores,	por	
fatos	ligados	ao	exercício	de	sua	função	ministerial.

Em suma, como não há lei tipificando o crime de responsabilidade 
praticado por magistrado, seria aplicável a que versa sobre improbidade 
administrativa	(8.429/1992),	mas	o	agente	responde	por	crime	de	respon-
sabilidade,	perante	o	foro	privilegiado. Assim vem entendendo o STJ:

Processo:	AgRg	na	Rcl	2115	/	AM
Relator(a):	Ministro	TEORI	ALBINO	ZAVASCKI	(1124)
Órgão	Julgador:	CE	–	CORTE	ESPECIAL
Data	do	Julgamento:	18/11/2009
Ementa
RECLAMAÇÃO.	AÇÃO	DE	IMPROBIDADE	CONTRA	DESEMBARGADOR	
DE	TRIBUNAL	REGIONAL	DO	TRABALHO.	FORO	POR	PRERROGATIVA	
DE	FUNÇÃO.	USURPAÇÃO	DE
COMPETÊNCIA	DO	STJ.	PRECEDENTE	DO	STF	EM	CASO	ANÁLOGO.	
PROCEDÊNCIA	DA	RECLAMAÇÃO.
1.	Por	decisão	de	13	de	março	de	2008,	a	Suprema	Corte,	com	ape-
nas um voto contrário, declarou que “compete ao Supremo Tribunal 
Federal julgar ação de improbidade contra seus membros” (QO na 
Pet.	3.211-0,	Min.	Menezes	Direito,	DJ	27.06.2008).	Considerou,	para	
tanto, que a prerrogativa de foro, em casos tais, decorre diretamente 
do sistema de competências estabelecido na Constituição, que não se 
compatibiliza com a viabilidade de conferir a juiz de primeira instância 
competência para processar e julgar causa promovida contra ministro 
do Supremo Tribunal Federal cuja procedência pode acarretar a san-
ção	de	perda	do	cargo.	Esse	precedente	afirma	a	tese	da	existência,	na	
Constituição, de competências implícitas complementares, deixando 
claro	que,	inobstante	a	declaração	de	inconstitucionalidade	do	art.	84	
e	parágrafos	do	CPP,	na	redação	dada	pela	Lei	10.628,	de	2002	(ADI	
2.860-0,	Min.	Sepúlveda	Pertence,	DJ 19.12.2006),	a	prerrogativa	de	
foro, em ações de improbidade, tem base para ser sustentada, impli-
citamente,	na	própria	Carta	Constitucional.
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2.	À	luz	dessa	orientação,	impõe-se	a	revisão	da	jurisprudência	do	STJ	
sobre	o	tema.	Com	efeito,	as	mesmas	razões	que	levaram	o	STF	a	negar	
a competência de juiz de grau inferior para a ação de improbidade 
contra seus membros, autorizam a concluir, desde logo, que também 
não há competência de primeiro grau para julgar ação semelhante, 
com possível aplicação da pena de perda do cargo, contra membros 
de outros tribunais superiores ou de tribunais de segundo grau, como 
no	caso.
3.	Agravo	regimental	provido	para	julgar	procedente	a	reclamação.

Relevante	anotar	que	há	quem	sustente,	com	fulcro	no	art.	93	da	
CRFB, que apenas lei complementar poderia prever hipóteses pelas quais 
o magistrado pode ser sancionado com a perda do cargo, razão pela qual 
a	Lei	8.492/1992	seria	formalmente	inaplicável	na	hipótese.	É	importante	
sublinhar,	inclusive,	que	a	Loman	(LC	35/1979)	estabelece	em	seu	art.	26	
que o magistrado vitalício somente perderá o cargo em ação penal por crime 
comum ou de responsabilidade e em procedimento administrativo para a 
perda do cargo, sendo que esta segunda hipótese não restou recepcionada 
pelo texto constitucional em vigor (é aplicável apenas ao juiz ainda não vi-
talício).

Há intenso debate também no que tange a quais os atos praticados 
pelo magistrado que poderiam se enquadrar como improbidade adminis-
trativa, sendo que certa corrente sustenta que estariam excluídos os atos 
jurisdicionais, ou seja, incluir-se-iam neste espectro somente os atos prati-
cados	no	exercício	de	função	administrativa.

3 A competência para a ação de improbidade administrativa 
movida contra juiz do trabalho

A questão ora posta é a que interessa mais de perto à jurisdição fe-
deral de primeiro grau, tendo em vista que o STJ já vem firmando sua juris-
prudência no sentido de ser competente para apreciar ação de improbidade 
administrativa movida contra desembargador do trabalho (ou federal, cabe 
acrescentar), entre outras autoridades4.	No	entanto,	os	tribunais	regionais	

4 Vide, v.	g.,	as	decisões	proferidas	na	Rcl	2.790,	no	AgRg	na	Sd	208,	no	AgRg	na	AIA	30,	na	Rcl	4.213	
(na qual ressalvou-se que o Tribunal só não era competente pelo fato de se tratar de desembar-
gador	já	aposentado),	no	REsp	1.282.046,	no	REsp	1.235.952,	no	AgRg	na	MC	18.692,	nos	EDcl	no	
AgRg	no	Ag	1.404.254	e	no	AgRg	no	AREsp	184.147,	todas	recentes.
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federais seguem relutantes acerca de sua competência para processar ação 
de improbidade administrativa contra juiz do trabalho, havendo decisões 
recentes fixando a competência do juízo de primeiro grau5.

Insta ressalvar que o presente trabalho não tem por escopo debater 
a	correção	ou	equívoco	de	determinada	posição.	Por	certo,	sabemos	que	a	
divergência é algo inerente ao direito e já nos defrontamos com inúmeros 
casos	que	comportavam	diversas	interpretações	plausíveis.	Ademais,	já	ob-
servamos acima que houve uma guinada jurisprudencial deveras recente no 
âmbito dos Tribunais Superiores — se é que o STF irá efetivamente referen-
dar a posição assumida, por maioria tênue e composta por ministros que já 
deixaram	o	cargo,	na	Reclamação	2.138.

O intuito primordial, portanto, é colocar o tema na mesa, ou seja, 
chamar atenção para uma questão atual e polêmica, sobre a qual a doutrina 
e a jurisprudência precisam refletir mais pormenorizadamente, a fim de 
definir	contornos	mais	seguros.	O	que	se	tem,	de	fato,	é	a	solidificação,	até	o	
momento, da posição do STJ no sentido de ser a Corte competente para jul-
gar	ação	de	improbidade	contra	desembargador.	Assim,	basta	uma	analogia	
simples	para	aventar	a	competência	do	TRF	para	julgar	juiz	do	trabalho.	Se	
levarmos em conta as duas decisões proferidas pelo STF, acima examinadas, 
chegaremos à mesma conclusão, visto que o TRF é competente para apre-
ciar	suposto	crime	de	responsabilidade	praticado	por	juiz	do	trabalho	(art.	
108,	I,	a, CF) — primeira hipótese — e é também a instância imediatamente 
superior	a	este	—	segunda	hipótese.

Em sendo proposta ação contra desembargador do trabalho perante 
o juízo federal de primeiro grau, a este bastará declinar de competência para 
o	STJ.	Em	sendo,	porém,	proposta	ação	contra	juiz	do	trabalho,	o	juízo	de	
primeiro grau só poderá submeter a questão ao TRF, por meio de declínio, 
não tendo como levar o caso ao STJ, o que dependerá de eventual recurso de 
uma das partes — acaso, é claro, o TRF determine a devolução ao primeiro 
grau.	A	defesa,	seja	por	desconhecimento	ou	por	razões	estratégicas,	poderá	
não	levar	a	questão	ao	STJ.	Na	hipótese	de	ser	requerida	medida	cautelar	
sigilosa no bojo de inquérito civil — para a qual é competente o juízo perante 
o qual deverá, em princípio, ser proposta a ação por improbidade —, a defesa 

5	Vide,	 por	 exemplo,	 os	 seguintes	 acórdãos:	 lavrado	em	02/05/2012	pela	 Sexta	Turma	Especiali-
zada	do	TRF-2,	por	unanimidade,	no	Agravo	de	 Instrumento	n.	2011.02.01.012758-0;	e	 lavrado	
em	27/10/2009,	pela	Terceira	Turma	do	TRF-1,	por	unanimidade,	no	Agravo	de	 Instrumento	n.	
2008.01.00.015753-8.
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sequer	estará	presente.	Fixada	a	competência	do	juízo	de	primeiro	grau	pelo	
TRF e sendo então deferida por aquele a medida, há risco considerável de, 
em sendo futuramente reconhecida a incompetência, serem declaradas nulas 
as provas a partir dali produzidas (vide, neste sentido, a decisão do STF no 
RHC	80.197),	com	potencial	para	inviabilizar	por	completo	a	persecução.	

A observação final que gostaríamos de fazer, também a título de re-
flexão, é a de que, uma vez fixada a competência do juízo federal de primeiro 
grau para julgar ação de improbidade contra juiz do trabalho, seria inevitável 
reconhecê-la também em sendo juiz federal o sujeito passivo — não vislum-
bramos argumentos para fazer aqui uma diferenciação —, o que resultaria 
na conjuntura de colegas julgando uns aos outros em ações tendentes à 
decretação	de	perda	do	cargo.

4 Conclusão

No desfecho, cabe aduzir que abordamos aqui uma questão relevante 
e atual, sendo que optamos por não emitir opinião pessoal a respeito, visto 
que	nos	propusemos	a	confeccionar	um	ensaio	meramente	descritivo.

De fato, não tivemos aqui a pretensão de produzir e defender um 
posicionamento, mas apenas a de dedilhar o tema, sugerir reflexões, com a 
preocupação precípua de evitar eventuais nulidades e outros desencontros 
processuais.





Breves considerações sobre a concessão da assistência 
judiciária gratuita

Ricardo Gonçalves da Rocha Castro1

1 Introdução

A	Constituição	Federal,	no	art.	5º,	LXXIV,	dispõe	ser	dever	do	Es-
tado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência	de	recursos.	Tal	dever	inclui	o	de	assistência	judiciária,	que	se	
encontra	disciplinada	pela	Lei	1.060,	de	5	de	fevereiro	de	1950,	cujo	art.	4º	
prevê que o benefício será prestado à parte que afirme, na petição inicial ou 
em declaração apartada,  que não está em condições de pagar as custas do 
processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou 
da	família.	Pretende	este	breve	trabalho,	conforme	já	exposto	em	outros	que	
versam o assunto, reforçar o entendimento de que mera afirmação da parte 
requerente não é suficiente, em regra, para ensejar a concessão do benefício 
processual, devendo o magistrado, independentemente de impugnação da 
parte adversa, ser convencido, por critérios e provas estritamente objetivos, 
de	que	a	afirmada	carência	de	recursos	corresponde	aos	fatos.

Demais, apesar de cabível, em hipóteses excepcionais, a concessão 
do benefício a pessoas jurídicas, as breves considerações que seguem se 
restringirão	a	examinar	o	benefício	a	pessoas	físicas.

2 Conteúdo da assistência judiciária

Consiste o benefício na isenção das taxas judiciárias e de selos, dos 
emolumentos e das custas processuais, das despesas com publicações in-
dispensáveis no jornal em que divulgados os atos oficiais, das indenizações 
devidas às testemunhas e dos honorários advocatícios e de peritos, conce-
dida em favor dos necessitados, assim considerados os que se encontram 
em situação econômica que não lhes permite vir a juízo sem prejuízo da 

1	Juiz	federal.
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manutenção	própria	ou	da	família	(Lei	1.060/1950,	arts.	2º	e	3º).	Significa	
dizer que o beneficiário fica isento do dever de antecipar o recolhimento das 
custas processuais, termo aqui empregado em sentido amplo; se vencido na 
demanda, condenado nos ônus da sucumbência, verá suspenso o dever de 
satisfazer ditos ônus durante o prazo de cinco anos, contados da sentença 
final.	Acaso,	no	curso	do	quinquênio,	experimentar	mudança	patrimonial	
que lhe permita pagar as custas processuais e a verba de patrocínio sem 
prejuízo do sustento próprio ou da família, será intimado a fazê-lo, arcará 
com o pagamento; se, ao contrário, esgotado o lapso legal, persistir sua hi-
possuficiência econômica, estará prescrita a obrigação de arcar com os ônus 
da	sucumbência	(art.	12	da	mesma	lei).	

3 Necessidade da prova documental

Posto que a assistência judiciária gratuita vise a dar concretude ao 
primado de que deve ser facilitado o acesso de todos ao Poder Judiciário, a 
fim de que o Estado conheça e decida quando alegada a violação ou a amea-
ça a direito, independentemente da condição econômica do jurisdicionado 
(Constituição	Federal,	art.	5º,	caput,	XXXV),	são	vários	os	motivos	que	apon-
tam para a necessidade de o afirmado estado de pobreza ser comprovado 
por documento, não bastando simples declaração firmada pelo interessado 
ou	por	seu	advogado.

A primeira razão está em que a própria Constituição da República 
condiciona a concessão da assistência jurídica gratuita, conceito que abrange 
a assistência judiciária gratuita, aos comprovadamente insuficientes de re-
cursos.	Se	o	próprio	texto	constitucional	estabelece	a	necessidade	da	compro-
vação da pobreza jurídica, a mera afirmação da carência de recursos prevista 
em lei anterior como capaz de ensejar a concessão do benefício, em regra, 
já	não	pode	prevalecer.	Impõe-se	o	atendimento	ao	comando	da	Lei	Maior.

Entretanto, importa ressalvar, não raros são os casos em que a in-
suficiência de recursos da pessoa é manifesta, se infere do próprio pedido 
deduzido em juízo, da qualificação da parte e de situações apuradas no curso 
do processo, casos em que o juiz pode considerar dispensável a produção 
de outras provas além das trazidas com a inicial ou posteriormente junta-
das	aos	autos.	Assim,	por	exemplo,	quando	o	autor	é	analfabeto,	não	detém	
qualificação profissional ou trabalha em atividade reconhecidamente mal 
remunerada, reside em bairro pobre e deduz em juízo pedido de reduzido 
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valor financeiro em ação geralmente movida pelas camadas mais modestas 
da população, tem o magistrado um conjunto já posto de informações, de 
características pessoais do jurisdicionado pessoa física e de indícios que, 
sem dissonância, apontam para a situação de pobreza, configuram a carên-
cia econômico-financeira, a autorizar a concessão da assistência judiciária 
gratuita.

São situações que se inserem no comumente sabido ou admitido, 
em que milita em favor do requerente a presunção de veracidade do que 
alegado, situações em que atenuado ou mesmo afastado o dever de fazer 
prova	da	pobreza	(CPC,	art.	334,	IV).	

Outra razão da necessidade da prova para exame do pedido de assis-
tência judiciária está em que cabe ao juiz, na direção do processo, apreciar 
livremente a prova produzida, determinando a produção das que considere 
necessárias à instrução do processo, a fim de que possa decidir de modo 
fundamentado segundo os fatos e circunstâncias dos autos, ainda que não 
alegados	pelas	partes	(CPC,	art.	131).	Não	é	aceitável	que	o	magistrado	seja	
compelido a conceder assistência judiciária gratuita se não está convenci-
do de que a parte faz jus ao benefício e se a tal convencimento não chega 
senão por meio de prova, geralmente documental e de fácil produção pelo 
interessado.	

Fosse suficiente mera declaração de pobreza jurídica — declaração 
que o dia a dia no Judiciário muitas vezes demonstra estar dissociada da 
verdade —, o poder de livre convencimento do juiz e seu dever de decidir 
de	modo	fundamentado	ficariam	comprometidos.	Aqui	mais	uma	razão.	
Com efeito, se o exame do pedido de assistência judiciária com base em tal 
declaração não constitui fórmula rígida, o juiz, para bem decidir, deve ter 
devidamente esclarecida a situação posta a seu exame, não prevalecendo o 
que se denomina verdade processual consubstanciada em mera afirmação 
da	parte.	Sendo	o	magistrado	o	destinatário	da	prova,	é	necessária	a	de-
monstração da precariedade de recursos, a carência econômica para que 
ele	se	convença	e	defira,	em	consequência,	a	assistência	judiciária	gratuita.		

Se, ademais, compete às partes e aos seus procuradores expor em 
juízo conforme a verdade, proceder com lealdade e boa-fé, além de não for-
mular pretensão ciente de que é destituída de fundamento, pena de ser con-
siderado litigante de má-fé, sujeito a multa não excedente a um por cento 
do	valor	da	causa	(CPC,	arts.	15	e	17,	I	e	II),	e	se	é	fácil	a	produção	da	prova	
da declarada necessidade econômica, da incapacidade para responder pelos 
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ônus da sucumbência, é de rigor que tal prova, por mínima que seja, instrua 
o	pedido	de	assistência	judiciária	(CPC,	arts.	282,	VI,	e	283).			

Outra razão da necessidade da prova da pobreza jurídica, não apenas 
da	declaração,	é	obviar	a	lide	temerária,	a	aventura	judicial.	A	prática	forense,	
uma vez mais, tem revelado inúmeros casos em que o autor, afirmando-se 
incapaz de arcar com o pagamento das taxas e custas processuais e dos ho-
norários advocatícios, dirige pretensão de elevado valor econômico, apesar 
de	manifestamente	destituída	de	fundamento	jurídico.	Fá-lo	em	regra	contra	
a fazenda pública, munido seja de um título executivo incerto, ilíquido ou 
inexigível, seja de um contrato que ele próprio descumpriu, dando ensejo à 
rescisão, seja, ainda, de ilações descabidas que extrai de dada situação fática, 
claramente	carentes	de	fundamento	jurídico.	Diz-se	o	autor	merecedor	da	
assistência judiciária gratuita para tentar afastar os ônus da sucumbência, 
ciente	de	antemão	de	que	seu	pleito	dificilmente	vingará.	

São casos que não raro revelam de plano a incompatibilidade entre 
a situação econômica do autor, muito distante da hipossuficiência econô-
mica,	e	a	que	autoriza	a	concessão	da	assistência	judiciária.	Deve	o	juiz,	
na direção do processo, ficar atento contra a tentativa de fraude para não 
coonestá-la.	Ainda	que	a	parte	contrária	à	que	se	diz	carente	de	recursos	
não	impugne	o	pedido	de	assistência	judiciária	(Lei	1.060/1950,	art.	4º,	
§	2º),	a	concessão	do	benefício	não	estará	garantida.	O	silêncio	não	induz	
ao deferimento do pleito, uma vez que não se estará diante de direito 
patrimonial da parte silente, de matéria sujeita a transação, incumbindo 
ao juiz decidir não apenas segundo o afirmado, mas sim de acordo com a 
verdade,	com	o	que	é	fato.	

Mais um motivo a indicar a necessidade de a declaração de pobreza 
ser demonstrada por documentos reside no princípio da isonomia, assentado 
no caput do	art.	5º da	Constituição	Federal.	Segundo	consabido	e	sintético	
ensinamento, a isonomia pode ser entendida como a dispensa, a concessão 
de	tratamento	desigual	aos	desiguais.	Por	conseguinte,	a	concessão	da	as-
sistência judiciária gratuita a quem não careça de recursos, a quem detenha 
condições de arcar com os ônus da sucumbência, representa dispensar trata-
mento igual a desiguais, a saber, contemplar quem não é juridicamente pobre 
com	benefício	processual	próprio	dos	carentes	de	recursos	econômicos.	
Representa, ainda, a equivocada concessão do benefício, descumprimento 
do dever com que todo juiz deve dirigir o processo: assegurar às partes 
igualdade	de	tratamento	(CPC,	art.	125,	I).
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Não bastasse, impõe-se ter em conta a natureza jurídica das custas 
processuais devidas ao Estado, das quais o beneficiário da assistência judi-
ciária	gratuita	está	isento.	Sua	natureza	jurídica	é	de	tributo	da	espécie	taxa	
judiciária	(CTN,	arts.	3º,	5º	e	77),	tal	como	decidido	pelo	Supremo	Tribunal	
Federal	no	RE	108.845.	Em	consequência,	a	isenção	deve	atender	ao	disposto	
no	mesmo	Código	Tributário	Nacional,	art.	111,	I	e	II,	é	dizer,	ser	interpreta-
da literalmente, de modo restrito, e não extensivamente ou com integração 
analógica, estando o magistrado adstrito à concessão do favor processual 
apenas aos que careçam de recursos, porquanto importará na suspensão 
da exigência do crédito tributário pelo prazo de cinco anos, o qual, uma vez 
esgotado,	ensejará	a	perda	do	direito	de	ação	de	cobrança.	

Deve ainda considerar o juiz, na hipótese de a Defensoria Pública 
estar estruturada na comarca e prestar adequada assistência judiciária aos 
necessitados, se o requerente se encontra nos autos representado por ad-
vogado	ou	escritório	profissional.	É	que,	se	a	parte	é	juridicamente	pobre	e	
pode contar com adequada assistência jurídica do Estado para vir a juízo, a 
contratação de profissional para que a represente nos autos pode ser indício 
da suficiência pessoal de recursos, a afastar, em consequência, o fundamento 
do	benefício.

4 A prova da pobreza jurídica

A prova documental da alegada pobreza jurídica faz-se, no caso do 
autor, com a petição inicial ou, no caso do réu, na primeira oportunidade 
em que se manifeste nos autos, mediante apresentação, entre outros, dos 
seguintes comprovantes: de renda do interessado, de sua qualificação profis-
sional ou grau de instrução, do local em que reside e das despesas correntes 
que	realiza	na	manutenção	própria	ou	da	família.	São	documentos	pessoais	
e	demonstrativos	de	despesas	manuseados	pela	parte	diariamente.	Não	é	
necessário que todos os indicados comprovantes e outros que esclareçam 
a situação financeira da parte sejam carreados aos autos, sendo suficiente 
demonstração documental que confira mínimo apoio ao alegado e alcance 
convencer	o	magistrado,	incumbido	de	decidir	de	modo	fundamentado.

É, portanto, prova documental de fácil produção, razão pela qual 
não cabe argumentar com excesso de exigência para o exame do pedido 
do	benefício	processual.	Acaso	as	circunstâncias	impeçam	de	momento	a	
produção probatória documental, deve o magistrado deferir a assistência 
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judiciária gratuita, em base ao princípio da boa-fé com que as partes e 
respectivos procuradores devem atuar em juízo, boa-fé que se presume, 
sem prejuízo, porém, de reconsiderar sua decisão se posteriormente 
considerá-la dos fatos, ou seja, se ao final concluir que não há pobreza 
jurídica	a	ser	protegida.

5 Conclusão

Em síntese, pois, a assistência judiciária gratuita, pela finalidade que 
a inspira, pelos requisitos que a condicionam e pelas consequências indese-
jadas que provocam o seu equivocado deferimento, deve ser deferida com 
base não em mera afirmação do interessado ou de seu advogado, mas sim em 
declaração corroborada por um mínimo de prova documental de que a parte 
não dispõe de meios para arcar com o pagamento das custas processuais e 
dos	honorários	advocatícios	sem	prejuízo	do	sustento	próprio	ou	da	família.	
A necessidade da prova da carência de recursos, além de não conflitar com 
o princípio constitucional de que deve ser facilitado o acesso ao Judiciário, 
coaduna-se com o mandamento de que o juiz, para decidir de modo funda-
mentado,	deve	estar	esclarecido	acerca	dos	fatos	postos	a	sua	apreciação.
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O patrimonialismo como pré-compreensão da  
interpretação da Constituição de 1988

Rodrigo Britto Pereira Lima1

O Estado lulista é um conglomerado de interesses privados. Nele se 
acomodam a elite patrimonialista tradicional, a nova elite política 
petista, grandes empresas associadas aos fundos de pensão, cen-
trais sindicais chapa-branca e movimentos sociais financiados pelo 
governo. O Brasil não é “de todos”, mas de alguns: as máfias que 
colonizam o aparelho de Estado por meio de indicações políticas para 
mais de 600 mil cargos de confiança em todos os níveis de gover-
no. Num “país de todos”, a administração pública é conduzida por 
uma burocracia profissional. O Brasil do lulismo, no qual José Sarney 
adquiriu o estatuto de “homem incomum”, não fará uma reforma 
do Estado. Estaria Serra disposto a erguer essa bandeira, afrontan-
do o patrimonialismo entranhado em sua própria base política?

O Brasil não é “de todos”, mas de alguns: Eike Batista, o sócio do 
BNDES, “o melhor banco de fomento do mundo”, nas suas palavras, 
do qual recebeu um presente de R$ 70 milhões numa operação es-
cabrosa no mercado acionário. Também é o país dos controladores 
da Oi, que erguem um semimonopólio a partir de privilégios con-
cedidos pelo governo, inclusive uma providencial alteração anti-
competitiva na Lei Geral de Telecomunicações, e se preparam para 
formar uma parceria com a Telebrás no sistema de banda larga. O 
lulismo orienta-se na direção de um capitalismo de Estado no qual o  
BNDES, as estatais e os fundos de pensão transferem recursos públicos 
para empresários que orbitam ao redor do poder. (MAGNOLI, 2010.)

1 Fomentando a dúvida (omnium dubitandum est)

“Há algo de podre no Reino da Dinamarca” é a frase de William 
Shakespeare colocada na boca de Hamlet no Ato I, Cena IV, na obra de mesmo 
nome.	Há	algo	de	disfuncional	na	democracia	brasileira,	quando	a	sociedade	
não toma reações drásticas mediante a constatação da corrupção desenfreada 
entre os detentores de cargos no Executivo e Legislativo, seja na instância 
federal,	estadual,	distrital	ou	municipal.

O aparelhamento do Estado através de cargos de confiança para 
apadrinhados e o esmagamento das minorias legislativas pela força eco-

1	Juiz	federal	substituto.	Mestrando	em	direito	público	pela	Universidade	Federal	da	Bahia	na	linha	
do	discurso	 jurídico	e	a	manipulação	 ideológica	do	direito	estatal.	Pós-graduado	em	direito	so-
cietário	pelo	Instituto	Brasileiro	de	Mercado	de	Capitais.	Ex-procurador	federal	na	Universidade	
Federal	do	Recôncavo	da	Bahia.
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nômica dos detentores do poder é um fenômeno político e jurídico de alta 
significação.	A	jurisprudência	do	Supremo	Tribunal	Federal	se	consolidou	
pela impossibilidade da sindicância de atos interna corporis do Legislativo 
(MS-AgR	25.588,	MS	26.603,	MS	24.356).

A rapina organizada do Estado é algo bastante antigo na história 
brasileira.	A	tradição	acerca	do	tema,	tão	forte	e	tão	antiga,	teve	seus	tra-
ços	delineados	por	Victor	Nunes	Leal	(1997)	e	soberbamente	traçados	por	
Raymundo	Faoro	(2001).

Seria ingênuo imaginar que, no caldo de cultura em que se formou a 
Constituição	de	1988,	não	houve	a	forte	influência	do	patrimonialismo	das	
elites	políticas.	A	tese	do	presente	trabalho	é	que	o	patrimonialismo	foi	de-
cisivo na estruturação do Poder Judiciário pela Carta Magna, e os caminhos 
da jurisprudência posterior tornou o patrimonialismo ainda mais difícil de 
ser	evitado.

J.	J.	Calmon	de	Passos	(2007,	p.	831-840)	já	afirmava	que	a	Consti-
tuição Federal, ao estabelecer que todos os pleitos dos cidadãos deveriam 
ser dirigidos ao Poder Judiciário, deu um dos maiores golpes na democracia 
que	esta	poderia	ter	sofrido.

O referido autor afirma que:
[...]	a	ordem	jurídica,	em	nosso	País,	jamais	teve	a	nossa	cara.	Ela	sem-
pre foi importada, para cobrir o nosso verdadeiro rosto com a más-
cara da civilização vinda de fora, macaqueada pela elite e ignorada 
pelo	povo.	E	ela	sempre	foi	aplicada	em	termos	de	manutenção	dos	
privilégios dos interesses estamentários, camuflados por discursos 
gongóricos	ou	despistadores,	alguns	até	apelidados	de	científicos.

É a respeito do discurso despistador que seria passível a Constitui-
ção	de	1988	de	uma	hermenêutica	da	suspeita,	como	delineada	por	Paul	
Ricoeur	(1988).	O	termo	caracteriza	uma	“estratégia	de	interpretação,	que	
se defronta, com desconfiança, com o sentido imediato, para reconduzi-lo a 
uma	inconsciente	vontade	de	poder”.

Não propriamente no modelo de Freud, Nietszche ou Marx, mas na 
revisitação se as modernas teorias de crescimento de massa muscular pelo 
Judiciário	tendem	a	resolver	os	problemas	da	sociedade	brasileira.

Pode-se afirmar que se os anseios do cidadão devem encontrar so-
lução	no	Judiciário,	a	política	é	deixada	para	os	políticos.	Perde-se	em	dig-
nidade	da	forma	de	organização	política	do	espaço	público.	A	afirmação	de	
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Aristóteles de que o homem é um animal político (zoon politikon) é mais 
abrangente que as ideologias judiciais da função social e da dignidade da 
pessoa	humana,	ambas	com	forte	influência	da	doutrina	social	da	Igreja.

O político, o bios politikos, é formado pela dissociação entre o espaço 
público	e	o	espaço	privado,	a	ágora	e	a	casa.	É	na	má	formação	do	espaço	
público, pelo intento de manutenção em menoridade de largas parcelas da 
população	passíveis	de	dominação,	que	o	patrimonialismo	haure	suas	forças.

A importância de constatar as pré-compreensões do intérprete e o 
fechamento	do	texto	não	é	irrelevante.	É	neste	ponto	que	a	hermenêutica	
da facticidade de Heidegger demonstra sua força para demonstrar que a 
ideologia	precede	ao	texto.

Combinando conceitos de Lassale e Gadamer, os fatores reais de po-
der seriam o verbum internum	da	Constituição.	A	respeito	do	tema,	Grondin	
(1999,	p.	160):

Essa maneira de ver pode surpreender inicialmente, mas nós acredi-
tamos poder afirmar com razão, que a hermenêutica da facticidade, 
de Heidegger, quer basicamente ser uma hermenêutica daquilo que 
trabalha	por	trás	da	elocução.	Ela	é	uma	interpretação	da	estrutura	
de cuidado do ser-aí humano, que se expressa antes e por trás de cada 
juízo	e	cuja	forma	mais	elementar	de	concretização	é	a	compreensão.	
Vivemos	tão	intensamente	nele	e	dele	que	não	precisa	ser	expresso.	
Não obstante todas as coisas e acontecimentos, com os quais lidamos 
em	nossa	Lebenswelt,	em	nosso	mundo	vital,	são	pré-interpretados	a	
partir da compreensão precedente, como objetos para esta ou aquela 
utilidade.

A hermenêutica de Heidegger procura o esclarecimento da estrutura 
historicamente	dada.	Se	algo	há	de	consciência	histórica	em	terra	brasilis,	
certamente	é	o	Estado.	Não	apenas	a	Constituição,	mas	a	interpretação	da	
Constituição.	Neste	ponto,	novamente	Grondin	(1999,	p.	165):

Heidegger pensa, evidentemente, em algo muito mais primário: para, 
por exemplo, interpretar textos de maneira correta, exige-se que pri-
meiro se torne transparente a própria situação hermenêutica, para que 
o estranho ou diferente do texto possa fazer-se valer antes de tudo, 
isto é, sem que nossos preconceitos não esclarecidos exerçam aí sua 
despercebida	dominação	e	assim	escondam	o	específico	do	texto.	Quem	
descarta soberanamente sua própria situação hermenêutica, corre o 
risco	de	por-se	à	sua	mercê	de	forma	tanto	mais	acrítica.
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Heidegger	(2002,	p.	38),	corrigindo	um	equívoco	filosófico	de	Des-
cartes,	estabelece	que	a	interpretação	começa	no	ser,	e	não	no	pensar.	No	
ser	político	brasileiro	está	o	papel	do	Judiciário	do	Estado	Constitucional.	As	
modernas teorias do neoconstitucionalismo outorgam poderes nunca dantes 
imaginados aos juízes, impondo-lhes a missão de concretizar a Constitui-
ção,	mormente	sua	cúpula,	e	não	questioná-la.	Entre	as	alternativas	estão	o	
substancialismo	judicial	e	o	procedimentalismo	comunitário.	O	primeiro	é	
autoritário e enxerga que a norma da Constituição deve modelar não apenas 
o	Estado	mas	também	a	sociedade.	O	segundo	é	dependente	da	participação	
ativa dos atores da sociedade e entende que é a sociedade que determina a 
Constituição.

A primeira alternativa, com variância de temperamentos, vem sendo 
adotada pelo Brasil no discurso dos defensores de um Estado Judicial de 
Direito	(MENDES;	COELHO,	2011)	e	daqueles	que	entendem	a	Constituição	
como	ordem	objetiva	impositiva	à	sociedade	(STRECK,	2010).	Para	concre-
tizar o texto magno, vêm sendo levantadas sérias dúvidas se ainda há algum 
interesse	no	discurso	da	separação	de	poderes.

Do	outro	lado,	viceja	a	interpretação	moral	da	Constituição.	É	a	que	
vem prevalecendo nos Estados Unidos da América, e típica entre os comu-
nitaristas,	como	John	Rawls.

Pozzolo	(2006,	p.	99),	representante	do	neoconstitucionalismo,	apon-
ta dificuldades com esta visão, alegando que

[...]	a	interpretação	moral	da	Constituição	implica	que	essa	não	pode	
mais ser considerada como norma mais elevada do ordenamento ju-
rídico.	A	Constituição	não	fecha	o	sistema,	já	que	pressupõe	ser	in-
terpretada à luz de princípios superiores, supraconstitucionais, cuja 
natureza	e	dimensão	não	são	claras.

O ensino de Heidegger é que, antes de conhecer algo, temos de conhe-
cer	a	nós	mesmos.	Descartes	coloca	o	universo	na	negatividade,	suspeitando	
das	verdades	antigas.	Do	questionamento	perpétuo	a	que	a	ciência	moderna	
nos condenou, parece ter sido salvo, como por milagre, a pedra fundamental 
da	socialidade	brasileira,	a	sua	Constituição.

Balkin	(2011)	afirma	que	a	legitimação	da	Constituição	americana	
reside nas promessas que fez ao povo e que seu seguimento levará à Terra 
Prometida.	Portanto,	é	um	passo	de	fé.	O	Papa	João	Paulo	II,	em	sua	encíclica	
Fides et Ratio, afirmou que “a fé e a razão (fides et ratio) constituem como 
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que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação 
da	verdade”.	As	promessas	da	Constituição	de	1988	podem	ser	aceitas	pela	
fé,	mas	talvez	não	passem	no	teste	da	razão.

A submissão do texto constitucional à razão representa, de plano, 
um enfraquecimento do seu status	de	verdade.	Quanto	mais	autoridade	se	
empreste	ao	texto,	mais	autoritários	serão	os	que	falam	em	nome	do	texto.	
Quanto	mais	se	questione	o	texto,	menos	a	concreção	impositiva	é	justificada.

Mas se a Constituição é um documento jurídico, antes é uma obra 
política.	Arendt	(1993,	p.	8)	afirmou	que	“A	veracidade	jamais	pertenceu	às	
virtudes políticas e a mentira sempre foi considerada como um meio lícito 
de	política”.	Assim,	a	fé	que	se	deposita	na	carta	política	não	passaria	de	uma	
tolice,	uma	ingenuidade.

Afirma Calmon de Passos:
Venho afirmando e continuo firmemente convencido, por força mesmo 
de tudo quanto fundamentei inicialmente, que nenhuma solução en-
contraremos para nossos problemas se não procedermos a reformas 
de base (não confundir com as que nos levaram ao Golpe Militar de 
1964	e	de	cujas	consequências	somos	vítimas,	até	hoje),	isto	é,	se	não	
formos	à	raiz	dos	problemas.	(...). Não	há	uma	crise	do	Poder	Judiciário.	
Ela é de toda a nossa organização política, cujas raízes doentes são a 
delirante	Constituição	de	1988,	uma	veste	com	brocardos	em	que	foi	
metido um pobretão, o que levou Giovanni Sartori a qualificá-la, um 
tanto maldosamente, como uma “novela do tamanho de um catálogo 
telefônico, repleta não só de detalhes triviais como de dispositivos quase 
suicidas e promessas impossíveis de cumprir” e Adam Przeworski, menos 
agressivamente, a entendê-la como um “momento de catarse” do povo 
brasileiro porque meu objetivo, aqui, é reduzir o problema limitando-o ao 
que é pertinente ao poder Judiciário, somente disso cuidarei.

Nisso se apresentam os efeitos deletérios da leviandade de levar a 
Constituição	ao	pé	da	letra,	sem	observar	seu	oculto	jogo	psicológico.	A	ideo-
logia	judicial	promovida	pela	Carta	Magna	impulsiona	o	cidadão	ao	Judiciário.	
Em razão dessa novidade, que é a intimidade entre o juiz e o cidadão, foram 
formuladas leis para facilitar o acesso à Justiça, como os Juizados Especiais 
da	Justiça	Estadual	(Lei	9.099/1995)	e	depois	os	Juizados	Especiais	da	Justiça	
Federal	(Lei	10.259/2001),	e	recentemente	os	Juizados	da	Fazenda	Pública	
(Lei	12.153/2009).	Como	era	de	se	esperar,	os	juizados	não	atenderam	as	
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esperança de um Judiciário rápido, e logo foram congestionados, com cres-
cente	demanda	de	mais	juízes	e	mais	servidores.

Convém citar o saudoso Calmon de Passos:
Porque total e definitivamente convencido dessa verdade é que vivo 
em permanente pânico com o desvirtuamento atual, que se manifes-
ta no espetáculo triste dos mutirões, dos juizados especialíssimos, 
sumaríssimos, da ousadia crescente dos magistrados em termos de 
respeito às garantias do devido processo constitucional, do incenti-
vo, inclusive pelo judiciário, à litigância, dita contida, da paranóia do 
majestático da justiça, resplandecente em seus palácios e indigente no 
seu convívio com o homem comum, um súdito e um assustado diante 
da	todo-poderosa.	Em	pânico	pela	desvalia	crescente	do	advogado,	o	
que	se	traduz	em	desvalia	do	cidadão.	Em	pânico	com	a	obsessão	do	
Poder Judiciário, do Ministério Público e da Ordem dos Advogados de 
se preservarem corporativamente sem perceberem o seu derredor, 
como se em algum momento da história construir muralhas evitasse 
a	derrocada	dos	impérios.

Percebe-se que as relações de consumo, de previdência ou trabalhis-
ta, não apresentaram melhoras com a implementação da proximidade do 
Estado-Juiz	e	a	criação	de	legislação	ou	jurisprudência	a	seu	favor.	Poder-se-
-ia mesmo afirmar o contrário, a presença do terceiro engessou as relações e 
as piorou, pois a previsão de incerteza jurídica induz a parte forte na relação 
a	não	conceder	nenhum	favorecimento	à	parte	mais	fraca.

Com isto, sobreleva o sentimento geral de impotência: o Judiciário, 
que lhe afirmaram que teria o poder para resolver, não resolve; as expec-
tativas	sociais	são	frustradas.	Não	é	por	outro	motivo	que	os	juízes	figuram	
em	11ª	colocação	em	confiança	do	público	em	uma	lista	de	15	profissões.	
Na	última	colocação	estão	os	políticos.

Nesse levante de concretização das promessas da Constituição, os 
intérpretes	foram	à	Europa	importar	teorias,	mormente	da	Alemanha.	Dentre	
eles, o mais eficaz e, simultaneamente, simbólico, é o ministro do Supremo 
Tribunal	Federal	Gilmar	Ferreira	Mendes.	Pela	doutrina	e	votos	do	grande	
jurista, ressurgiu o Poder Moderador do Império, nas mãos do Supremo 
Tribunal	Federal.

A substituição do Estado Legislativo de Direito pelo Estado Judicial 
de Direito se fundamenta na força dos princípios para suspender a legisla-
ção	que	ao	entender	do	intérprete	lhe	seja	contrária.	O	Estado	Judicial	de	



II Jornada de Direito Constitucional

345

Direito tem aceitação no Estado Constitucional de Direito quando importa 
em manifestação de resistência ante a legislação opressora de minorias ou 
atentatória	a	direitos	individuais.	O	Estado	Judicial	de	Direito	é	opressor	
quando passa a ditar a agenda da sociedade, ainda que sob a alegação de 
estar	cumprindo	a	Constituição.

Giorgio	Agamben	(2007,	p.	137)	afirma	que:
A política sofreu um eclipse duradouro porque foi contaminada pelo 
direito, concebendo-se a si mesma, no melhor dos casos, como poder 
constituinte (isto é, violência que põe o direito), quando não se reduz 
simplesmente	a	poder	negociar	com	o	direito.	Ao	contrário,	verdadei-
ramente política é apenas aquela ação que corta o nexo entre violência 
e	direito.

Dimitri	Dimoulis	(2008,	145)	afirma	que	a	separação	dos	poderes	
pretende,	ao	mesmo	tempo,	limitar	e	legitimar	o	poder	estatal.	Do	ponto	de	
vista teórico, isso significa que na base da separação dos poderes encontra-
-se a tese da existência de nexo causal entre a divisão do poder e a liberdade 
individual.	Se	é	verdade	que	a	divisão	de	poderes	“nunca	se	realizou	de	forma	
pura”,	como	afirma	o	Tribunal	Constitucional	de	Alemanha	–	BverfGE,	v.	
95,	p.	15,	a	transfusão	de	poderes	pode	ocorrer	apenas	se	houver	previsão	
constitucional (como é o caso de previsão constitucional para o presidente 
da República editar medidas provisórias), quando ocorre o “cruzamento de 
poderes”.

Carl Schmitt analisou o caso da ditadura constitucional, quando, ao 
seu entender, ocorre o estado de exceção pela entrega de plenos poderes para 
alcançar	os	fins	do	Estado	Constitucional.		Pensado	originalmente	em	relação	
ao	Executivo,	nada	obsta	que	ocorra	em	relação	ao	Judiciário.	Convém	estu-
dar	neste	momento	as	relações	entre	patrimonialismo	e	estado	de	exceção.

2 Patrimonialismo e estado de exceção

Na antiguidade, o surgimento da cidade-estado e da esfera pública 
ocorreu	às	custas	da	esfera	privada	da	família	e	do	lar.	A	expansão	da	vida	
pública a ponto de aniquilar a vida privada começou como um pensamento 
de	Platão	(Leis,	842).	Ainda	assim,	as	esferas	do	público	e	do	privado	eram	
bem	vincadas.

A fusão de mundos privado e público iniciou por meio da autoritas 
principis — no momento em que Otávio Augusto, numa célebre passagem 
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das Res gestae reinvindica a autoritas como fundamento do próprio status 
de princeps.	O	capítulo	34	das	Res Gestae,	na	tradução	de	Heinze,	1925,	p.	
348,	afirma	post id tempus proestiti omnibus auctoritate (axiomati), potes-
tatis autem nihil amplius habui quam qui fuerunt mihi quoque in magistratu 
conlegoe.

Em breve resumo histórico, vale a pena compulsar o ilustre José Car-
los	Moreira	Alves	(2002,	p.	30):

Em	2	de	setembro	de	31	a.C.,	Otaviano	derrota,	na	batalha	do	Ácio,	
Marco	Antônio,	e	se	torna	o	detentor	único	do	poder.	Já	desde	alguns	
anos antes, vinha Otaviano obtendo prerrogativas que lhe preparavam 
caminho	para	a	implantação	do	regime	pessoal	em	Roma.	Assim,	em	
36,	foi-lhe	conferida	a	tribunicia	potestas,	confirmada	em	30,	ano,	aliás,	
em	que	um	plebiscito	lhe	reconhece	o	direito	de	administrar	a	justiça.	
Em	29,	o	Senado	lhe	confirma	o	título	de	Imperator	(que	lhe	dava	a	
posição de herdeiro de César e que se transmitiria aos seus próprios 
herdeiros).	Em	28,	atribuiu-se-lhe	o	título	de	princeps	senatus.
Em	13	de	janeiro	de	27	a.C.,	surge	o	principado.	Otaviano,	diante	do	
Senado, depõe de seus poderes extraordinários, e declara retornar à 
condição	de	simples	cidadão	romano.	O	Senado	lhe	suplica	volte	atrás	
nessa	resolução,	a	que	Otaviano	acede.

O nome augustus	que	o	Senado	conferiu	a	Otávio,	em	16	de	janeiro	
de	27,	tem	a	raiz	de	augeo e auctor, e nas palavras de Dione Cássio “não 
significa uma potestas... mas mostra o esplendor da autoritas”	(53,	18,2).

No	édito	de	13	de	janeiro	de	27,	Otávio	define-se	como	optimi status 
auctor.	Augusto	concebe	a	restauração	republicana	como	uma	transferência	
da res publica	de	suas	mãos	para	as	do	povo	e	do	Senado.	Se	Augusto	recebe	
do povo e do Senado todas as magistraturas, a auctoritas, ao contrário, está 
ligada à sua pessoa e o constitui como auctor optimi status, como aquele que 
legitima	e	garante	toda	a	vida	política	romana.

Nisso, Augusto tornou pública toda a sua casa, de modo a morar, ao 
mesmo	tempo,	no	público	e	no	privado	—	Dione	Cássio,	(55,12,5).	O	Impe-
rador	caminha	no	público	e	no	privado	simultaneamente.

Essa característica de ter em sua pessoa o público e o privado, sem 
distinção entre o espaço privado e o espaço público, repetiu-se também 
em Portugal, que teve formação do Estado centralizado anterior do que os 
demais	países	da	Europa.	
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Raymundo	Faoro	(2001,	p.	36)	afirma	que	Portugal	na	Idade	Média	
não era um Estado feudal, mas um Estado patrimonial:

Estado	patrimonial,	portanto,	e	não	feudal,	o	de	Portugal	medievo.	
Estado patrimonial já com direção pré-traçada, afeiçoado pelo direito 
romano, bebido na tradição e nas fontes eclesiásticas, renovado com 
os	juristas	filhos	da	Escola	de	Bolonha.	A	velha	lição	de	Maquiavel,	que	
reconhece dois tipos de principado, o feudal e o patrimonial, visto o 
último, nas suas relações com o quadro administrativo, não perdeu o 
relevo	e	a	significação.	[...]	O	sistema	patrimonial,	ao	contrário	dos	di-
reitos, privilégios e obrigações fixamente determinados do feudalismo, 
prende os servidões numa rede patriarcal, na qual eles representam a 
extensão	da	casa	do	soberano.

A	centralização	autoritária	é	um	dos	sintomas	do	patrimonialismo.	
O	trato	cordial	com	os	dependentes	é	outro	ponto	de	legitimação	do	poder.	
Neste sentido, Faoro:

O rei é o bom príncipe, preocupado com o bem-estar dos súditos, que 
sobre eles vela, premiando serviços e assegurando-lhes participação 
nas	rendas.	Um	passo	mais,	num	reino	onde	todos	são	dependentes,	
evocará	o	pai	do	povo,	orientado	no	socorro	aos	pobres.	Ao	longe,	
pendente sobre a cabeça do soberano, a auréola carismática encanta 
e	seduz	a	nação.	(FAORO,	2001,	p.	102.)

A confusão entre bens do Estado e bens da família representa um 
estado	de	exceção	à	república,	como	afirma	Giorgio	Agamben	(2007,	p.	125-
126).	Por	isso,	o	patrimonialismo	brasileiro	é	dado	à	identificação	com	pes-
soas	com	carisma.	O	recente	affair entre Luis Inácio Lula da Silva e o terceiro 
mandato	presidencial	não	é	um	acidente	na	história	política	brasileira.

No patrimonialismo, há uma sociedade de receptores de dinheiro 
público.	Um	dos	lados	negativos	de	ser	de	uma	sociedade	de	receptores	de	
dinheiro público é a restrição da liberdade, pois ir contra o poderoso significa 
perder	a	benesse	sem	a	qual	ninguém	pode	viver.

As	largas	promessas	da	Constituição	de	1988,	em	vez	de	fortalecer	
a	República	e	a	democracia,	tornaram	o	patrimonialismo	inexpugnável.	As	
múltiplas missões do Estado justificam a transferência de grandes parcelas 
de	riqueza	da	sociedade	(a	carga	tributária	brasileira	em	2010	foi	estimada	
em	35,04%	do	PIB	pelo	IBPT,	valores	similares	são	encontrados	para	2009	
pelos institutos de pesquisa), grandes volumes de dinheiro são geridos por 
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uma máquina governamental que age com pouca fiscalização da sociedade 
civil.	A	criação	de	órgãos	específicos	para	o	referido	controle	(os	Tribunais	de	
Contas, as Controladorias, o Ministério Público) tornam ainda mais técnico e 
opaco o controle para a sociedade, a qual entende que há gente suficiente e 
capacitada para o trabalho e se concentra na sua necessidade de arcar com 
o	pesado	fardo	tributário.

Levantamentos	recentes	indicam	que	em	torno	de	50	milhões	de	lares	
brasileiros têm entre seus membros pessoas favorecidas com a transferência 
de rendas pelo Poder Público (servidores públicos, funcionários terceirizados 
de órgãos públicos, funcionários de órgãos semipúblicos (Sesi, Senai, OAB, 
Crea, CRM, sindicatos, entes que recebem verbas públicas), favorecidos por 
programas de renda, como Bolsa-Família, Fies, aluguel social, auxílio-gás, 
entre	muitos	outros).

Novamente, percebe-se que não há nada de novo na estrutura patri-
monial	brasileira.

Reduzido o estamento a uma comunidade de dependentes do tesouro 
da Coroa, haverá a sua degradação à burocracia — embora uma bu-
rocracia de caráter aristocrático, com uma ética e um estilo de vida 
particularizados,	impregnado	do	espírito	pré-capitalista.	(FAORO,	
2001,	p.	61.)

Além destes, há os casos de fomento econômico, que nos últimos 
anos tem sido o caso de empréstimos bilionários do BNDES para a formação 
de	grupos	empresariais.	Percebe-se	que,	nestes	casos,	o	Governo	brasileiro	
emite dívida pagando os maiores juros soberanos do mundo e transfere os 
valores ao BNDES, que os empresta a juros subsidiados para os bilionários, 
em uma equação em que o Governo brasileiro carrega um passivo de bilhões 
de	dólares,	valores	superiores	ao	do	despendido	no	Bolsa-Família.	Pode-se	
especular que a gratidão dos favorecidos pelos empréstimos aos políticos 
seja transformada em valores para o enriquecimento pessoal ou doações 
de	campanha.	

Novamente,	pode-se	perceber	traços	antigos	neste	sistema.	Raymun-
do	Faoro	(2001,	p.	36-37)	afirma	que:

A economia e a administração se conjugam para a conservação da 
estrutura, velando contra as forças desagregadoras, situadas na pro-
priedade territorial, ansiosas de se emanciparem das rédeas tirânicas 
que	lhes	impedem	a	marcha	desenvolta.	Há,	em	todos	os	tempos	e	com	
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maior veemência num contexto feudal de vizinhança, o impulso do 
domínio territorial de se projetar numa nobreza, cuja forma de prepon-
derar	será	o	aprisionamento	do	príncipe	num	sistema	feudal.	Enquanto	
o mundo não está dominado, em toda a sua extensão, pelo capitalismo 
industrial,	o	risco	de	um	feudalismo	importado	está	sempre	presente.	
Ele não pôde, incontestavelmente, se fixar no reino português, voltado, 
desde o berço, para um destino patrimonial, de preponderância comer-
cial.	Nem	por	isso	deixaram	de	rondar	perigos	próximos,	sagazmente	
combatidos e anulados em todo o tempo, pela ordem em ascensão, 
comandada pelo rei, com os préstimos dos comerciantes, letrados e 
militares, grupos interessados na incolumidade do tesouro real, forte 
e	centralizador,	rico	e	generoso.

Todos estes grupos se unem para lutar no Congresso por aumentos 
salariais para o funcionalismo público, aumento dos valores das transfe-
rências de renda, aumento para aposentados e pensionistas, entre outros, 
espremendo	a	sociedade	com	tributos.

O que ocorre é a diminuição da sociedade civil como órgão de pensa-
mento	independente	do	Estado.	Percebe-se	que	há	o	favorecimento	de	todas	
as classes de renda com o inchaço estatal: os muito ricos recebem dinheiro 
do BNDES ou de outros bancos públicos, para financiar suas fusões ou seus 
projetos empresariais; os ricos se favorecem da sonegação de impostos; os 
detentores de poder político recebem valores decorrentes de corrupção e 
têm poder de nomeação para cargos para si ou para seus apadrinhados; os 
da classe média têm acesso a empregos e cargos pelos concursos públicos; 
os pobres são favorecidos com programas de transferência de renda inde-
pendentes	de	maior	critério,	como	merecimento	ou	limite	de	tempo.

O desmantelamento das fronteiras entre público e privado promovi-
das pelo patrimonialismo fortalecido pelo Estado do Bem-Estar representa 
também o desboroamento das fronteiras entre o dever jurídico e os desejos, 
descambando para que o direito seja menos baseado na norma clara e precisa 
e	mais	na	força,	seja	do	argumento	ou	dos	relacionamentos.

A crítica à teoria da argumentação jurídica no Estado patrimonialista 
de bem- estar não é uma crítica à argumentação jurídica, mas a sua apro-
priação ideológica para alcançar fins vedados pela legislação, e, ao final, 
representando um descrédito das vias próprias do trazimento da norma ao 
mundo,	a	lei	emanada	do	Congresso.
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O descrédito da política partidária, a presunção de corrupção dos 
representantes do povo, também é indicativo de que o cidadão comum tem 
maior chance de ser ouvido de forma equânime em um processo do que pelo 
seu representante, resultando em que no Brasil a declaração de inconstitu-
cionalidade	de	uma	lei	não	é	algo	tão	grave.	É	sintomático,	neste	aspecto,	
que todos os juízes estaduais, federais e trabalhistas possam declarar a 
inconstitucionalidade difusa, além da inconstitucionalidade concentrada 
no Supremo Tribunal Federal, e a cláusula de reserva de plenário dos 
tribunais.

O barroco jurídico, o abandono do equilíbrio do direito clássico para 
almejar o edênico constitucional se torna uma profanação do Estado de Di-
reito.	Este	é	o	espaço	em	que	as	regras	são	claras,	e	cada	órgão	do	Estado	
funciona	normalmente.

Como afirmou Dmitiri Dimoulis, ou a separação de poderes existe 
ou	não	existe.	No	barroco	constitucional	brasileiro	atual,	o	Legislativo	
está separado da sociedade, e é colocado o Judiciário como anteparo 
entre	ambos.	O	afastamento	do	Legislativo	da	sociedade	hipertrofia	os	
dois outros Poderes, mas não compensa a perda de representatividade, 
e deixa apodrecer as estruturas políticas que tão urgentemente precisam 
ser	reformadas.

Sérgio	Buarque	de	Holanda	já	afirmava	(2004,	p.	137):
Tudo isso são feições bem características do nosso aparelhamento 
político, que se empenha em desarmar todas as expressões menos 
harmônicas de nossa sociedade, em negar toda espontaneidade nacio-
nal.	O	desequilíbrio	singular	que	gera	essa	anomalia	é	patente	e	não	
tem	escapado	dos	observadores.	Um	publicista	ilustre	fixou,	há	cerca	
de	vinte	anos,	o	paradoxo	de	tal	situação.	“A	separação	da	política	da	
vida	social”,	dizia,	“atingiu	em	nossa	pátria,	o	máximo	de	distância.	À	
força de alheação da realidade a política chegou ao cúmulo do absur-
do, constituindo em meio de nossa nacionalidade nova, onde todos os 
elementos se propunham a impulsionar e fomentar um surto social 
robusto e progressivo, uma classe artificial, verdadeira superafetação, 
ingênua e francamente estranhas ao todos os interesses, onde, quase 
sempre com a maior boa-fé, o brilho das fórmulas e o calor das imagens 
não passam de pretextos para as lutas de conquista e a conservação 
das	posições.

Em face de semelhante condição, nossos reformadores só puderam 
encontrar até aqui duas saídas, ambas igualmente superficiais e enga-
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nadoras.	A	experiência	já	tem	demonstrado	largamente	como	a	pura	
e simples substituição dos detentores do poder público é um remédio 
aleatório, quando não precedida e até certo ponto determinada por 
transformações complexas e verdadeiramente estruturais na vida da 
sociedade.

A secreta solidariedade entre a anomia e o direito foi indicada por 
Giorgio Agamben na figura do carnaval, em que há período de suspensão das 
regras	sociais.	Aponta	o	autor	que	“as	festas	anômicas	indicam,	pois,	uma	
zona em que a máxima submissão da vida ao direito se inverte em liberdade 
e licença e em que a anomia mais desenfreada mostra sua paródica conexão 
com o nomos: em outros termos, elas indicam o estado de exceção efetivo 
como	limiar	da	indistinção	entre	anomia	e	direito	(AGAMBEN,	2007,	p.	110);	
“Celebram e reproduzem, sob a forma de paródia, a anomia em que a lei se 
aplica ao caos e à vida sob a única condição de tornar-se ela mesma, no estado 
de	exceção,	vida	e	caos	vivo”.	(AGAMBEN,	2007,	p.	111.)

O	contrário	da	anomia	carnavalesca	é	a	autoridade.	Hannah	Arendt	
(2009,	p.	127)	afirma	que	a	autoridade	desapareceu	do	mundo	moderno.	Nas	
fls.	140,	a	autora	afirma	que	alguns	argumentam	que	se	a	violência	preenche	
a	mesma	função	da	autoridade,	então	violência	é	autoridade.	Cícero	afirmou	
que “cum potestas in populo auctoritas in senatus sit”	(De	Legibus,	3,12,38).	
Segundo Mommsen, a autoridade do Senado seria “mais do que um conselho, 
menos do que uma ordem; um conselho que não se pode ignorar sem risco”, e 
“a vontade e as ações das pessoas assim como as das crianças são sujeitas ao 
erro e engano, e necessitam portanto de acréscimo e confirmação através da 
assembléia	de	anciãos”.	Na	estrutura	pensada	por	Montesquieu,	a	auctoritas 
do Senado seria substituída pela do Judiciário, que seria um poder “mais ou 
menos	nulo”	(Espírito	das	Leis,	75).

Na redação de Agamben, “Uma das características essenciais do Esta-
do de Exceção — a abolição provisória da distinção entre poder legislativo, 
executivo e judiciário — mostra, aqui, sua tendência a transformar-se em 
prática duradoura de governo”.

3 A legitimação pela cordialidade

O legislador e a jurisprudência brasileira, em manifestações de cordia-
lidade,	tem	empurrado	seguidamente	as	situações	jurídicas	ao	extremo.	No	
campo do direito penal, o Brasil cria a figura do direito penal do amigo, tratando 
os infratores da lei com as presunções de bondade e inocência que marcam um 
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referencial	no	Ocidente.	A	ausência	de	ligação	entre	a	falta	e	o	castigo,	todavia,	
conduzem	a	situação	de	anomia,	sensação	de	insegurança	e	impunidade.

Por outro lado, o modelo brasileiro, se não é forte na área da liberdade 
através da verdade, tem forte legitimação na liberdade através da diversida-
de.	A	recente	tomada	de	poder	pela	esquerda	brasileira	fez	vir	à	tona	pleitos	
de criminalização de condutas dos poderosos, como o racismo, a violência 
contra	a	mulher,	a	homofobia.

Com a decisão do Supremo Tribunal Federal de liberar as marchas 
da maconha, afirmando que não é dado ao Estado ditar a agenda da socie-
dade e da decisão que igualou a união estável homossexual à união estável 
heterossexual, o modelo brasileiro deu demonstrações de força quanto a 
este	tipo	de	legitimação	da	verdade.

Todavia, o patrimonialismo cerceia as pretensões de verdade dentro 
da	esfera	política.	Assim,	o	Estado	Constitucional	nunca	estará	funcionando	
normalmente, e a opacidade do meio político partidário reclama a superexpo-
sição	do	Judiciário	e	do	Ministério	Público.		Como	se	verá,	esta	compensação	
produz	diversos	efeitos	colaterais	danosos	ao	Estado	Constitucional.

Ao lado disto há um fenômeno jurídico bastante brasileiro, que deno-
mino	como	complexo	do	coitado.	O	direito	brasileiro	torce	os	paradigmas	es-
trangeiros para dar azo a todas as ressalvas que devem ser feitas para tratar 
com	dignidade	e	compaixão	o	coitado.	É	em	misericórdia,	em	humanidade	e	
cordialidade ao coitado que a legislação e o intérprete criam desigualdades 
formais para compensar as desigualdades materiais, como ocorre na área 
trabalhista,	do	consumidor,	previdenciária	e	até	mesmo	na	penal.

As teorias do coitado geralmente conferem direitos a quem não tem, 
dispensam a assistência judiciária gratuita sem necessidade, criam princípios 
para evitar a imposição de penalidades e, no geral, lançam em desprestígio 
a	regra	de	direito,	formando	a	chamada	justiça	lotérica.

Há uma ligação entre o complexo do coitadinho e o legítimo inte-
resse de não perpetuar as injustiças sociais, como há ligação entre a juris-
prudência	do	coitado	e	a	impunidade.	A	não	punição	pelas	ofensas	à	lei	era	
anteriormente	fenômeno	que	protegia	os	poderosos.	A	jurisprudência	do	
coitado democratiza a impunidade, sendo que na primeira leva favoreceu 
aqueles que estavam acompanhados de bons advogados, e a tendência pela 
interpretação do Supremo de que o réu só pode ser preso após o trânsito em 
julgado,	os	mutirões	carcerários	e	a	Lei	12.403/2011,	é	que	atinja	a	todos,	
inclusive	aos	pobres.
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Muito pouco o direito brasileiro tem feito para evitar que se forme 
o coitado (a palavra coitado significa aquele que sofreu o coito, a violência 
sexual), ao contrário, a jurisprudência brasileira é francamente favorável 
à	sua	perpetuação.	A	manutenção	de	massas	ignaras	e	sub-representadas,	
que recebem do Estado migalhas que atentam contra a dignidade da pessoa 
humana,	deveria	ser	objetado	pelo	direito.	Não	é	possível	consertar	os	pro-
blemas	da	sociedade	brasileira	com	uma	ordem	judicial.

Uma das consequências deletérias da cultura do coitado é o des-
serviço	à	cultura	do	mérito.	Aquele	que	se	esforça	e	alcança	uma	situação	
melhor vê que não houve grande diferença entre este e aquele que não se 
esforçou,	que	é	aquinhoado	simplesmente	por	ser	um	coitado.	Em	razão	
disto, no interior do Nordeste, diversas pessoas não querem mais ter a 
carteira assinada para poder se aposentar como trabalhador rural sem 
nunca ter contribuído para a Previdência Social, enquanto aquele que tra-
balha como empregado terá um regime previdenciário mais gravoso, com 
descontos em seus vencimentos e necessidade de comprovação de tempo 
de	contribuição.	Nesse	ponto,	a	cultura	do	coitado	se	assemelha	a	um	so-
cialismo	brasileiro.

Socialismo	brasileiro	seria,	na	opinião	de	Raymundo	Faoro	(2001,	p.	
39),	mais	próximo	do	pré-capitalismo,	pois	este	nunca	se	desenvolveu	em	
terras dominadas pelo patrimonialismo:

Quando o capitalismo brotar, quebrando com violência a casca ex-
terior do feudalismo, que o prepara no artesanato, não encontrará, 
no	patrimonialismo,	as	condições	propícias	de	desenvolvimento.	O	
trânsito, a compra e venda, o transporte, o financiamento ensejarão 
o gigantismo dos órgãos de troca, com o precário enriquecimento 
da burguesia, reduzida ao papel de intermediária entre as outras 
nações.	A	atividade	industrial,	quando	emerge,	decorre	de	estímu-
los, favores, privilégios, sem que a empresa individual, baseada ra-
cionalmente no cálculo, incólume às intervenções governamentais, 
ganhe	incremento	autônomo.	Comanda	um	impulso	comercial	e	
uma finalidade especulativa, alheadores das liberdades econômi-
cas,	sobre	as	quais	assenta	a	revolução	industrial.	Daí	se	geram	
conseqüências econômicas e efeitos políticos, que se prolongam 
no	século	XX,	nos	nossos	dias.



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

354

4 Ideologias de substancialismo

Importa	neste	momento	conceituar	o	termo	ideologia.
Silva	(1998,	p.	405)	define	ideologia	como:

[...]	derivado	do	grego	Idea	e	logos	(ciência	das	idéias),	originalmente	
significa ou designa o sistema filosófico em que a sensação é a única 
origem	de	nossos	conhecimentos.	No	sentido	político,	no	entanto,	é	
empregado para designar a soma de princípios reguladores de uma 
ordem político-administrativa, que não se podem afastar das idéias 
instituídas	como	fundamentais.	É	a	ideologia	política.	Procura	esta-
belecer a primazia do regime partidário único, visto que não admite 
dissidência e não permite, em conseqüência, a intervenção na organi-
zação administrativa ou governamental de quem não esteja intgrado 
ou	identificado	nas	idéias	político-partidárias	instituídas.

Antônio Houaiss e Mauro de Salles Villar definem ideologia como 
(2001,	p.	1565):

1.	Ciência	proposta	pelo	filósofo	francês	Destutt	de	Tracy	(1754-1836)	
nos parâmetros do materialismo iluminista, que atribui a origem das 
idéias	humanas	às	percepções	sensoriais	do	mundo	externo	2.	Conjunto	
de idéias presentes nos âmbitos teórico, cultural e institucional das 
sociedades, que se caracteriza por ignorar a sua origem materialista 
nas necessidades e interesses inerentes às relações econômicas de pro-
dução, e, portanto, termina por beneficiar as classes sociais dominantes 
3.	Totalidade	das	formas	de	consciência	social,	o	que	abrange	o	sistema	
de idéias que legitima o poder econômico das classes dominantes e 
o conjunto de idéias que expressa os interesses revolucionários da 
classe	dominada	(ideologia	proletária	ou	socialista)	4.	Conjunto	de	
idéias interdependentes, sustentadas por um grupo social de qualquer 
natureza ou dimensão, as quais refletem, racionalizam e defendem os 
próprios interesses e compromissos institucionais, sejam eles morais, 
políticos	ou	religiosos.	5.	Conjunto	de	um	grupo	de	convicções	filosó-
ficas,	sociais,	políticas	etc	de	um	indivíduo	ou	grupo	de	indivíduos.

A palavra ideologia se cerca de uma plurivocidade de sentidos: 
uma crença política; as ideias dominantes de uma formação social; re-
lação	imaginária	com	a	realidade;	discurso	legitimador;	etc.	Os	estudos	
da ideologia são realizados na psicoanálise, nas teorias da linguagem, na 
análise do discurso, na crítica da cultura, na ciência política e até mesmo 
na	teoria	dos	sistemas.	É	um	dos	temas	mais	tratados	da	atualidade.	Não	
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é desconhecido que a ideologia tem forte papel na formação e interpre-
tação do direito, como já reconheciam Hans Kelsen e Carlos Cossio, o que 
atualmente	é	lugar	comum.	

Os primeiros estudos sobre ideologia podem ser encontrados na obra 
de Francis Bacon, no seu Novum Organum, na teoria dos ídolos como fonte 
de erro do entendimento humano, havendo os ídolos da tribo, os ídolos da 
caverna,	os	ídolos	do	foro	e	os	ídolos	do	teatro.

A palavra ideologia é obra de iluministas franceses, em especial Des-
tutt	de	Tracy,	Volney,	Cabanis	e	Laromigniere.	Significava	a	ciência	das	ideias	
e tinha como foco estudar a faculdade do pensamento, do sentimento, da 
memória,	do	juízo,	do	hábito,	do	movimento	e	da	vontade.

Não demorou para que o estudo das ideias confrontasse com os in-
teresses	dos	poderosos.	Houve	enfrentamento	com	Napoleão,	que	moveu	
campanha difamatória contra os ideólogos, afirmando que estes não tinham 
apego pela realidade, que forçavam a realidade a caber em suas ideias, au-
tores	de	um	discurso	artificial,	a	falsa	filosofia.	

No	exílio	de	Karl	Marx	na	França,	em	1844-1845,	o	filósofo	alemão	
foi influenciado e adotou o sentido pejorativo do termo, vindo a utilizar em 
sua obra A ideologia alemã.	Seu	propósito	era	o	de	confrontar	os	hegelianos,	
satirizando seus oponentes, afirmando que suas ideias não correspondiam 
aos	fatos	da	realidade.	Afirmavam	que	os	hegelianos	queriam	trazer	a	filoso-
fia	do	céu	para	a	Terra,	e	ele	da	Terra	ao	céu.	Colocou	ênfase	nas	condições	
materiais	da	natureza	social	e	histórica	do	homem	na	construção	da	História.

“Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina 
a	consciência.”	Para	uma	crítica	à	postura	substancialista,	basta	trocar	a	
palavra	“consciência”	por	“Constituição”.

Depois	de	Marx,	o	termo	vai	perdendo	a	sua	carga	negativa.	Lukács	
desenvolve a ideologia do proletariado, passando o termo ideologia a de-
signar	uma	representação	do	mundo.	Coube	a	Karl	Manheim,	em	sua	obra	
Ideologia e Utopia, apresentar uma concepção imparcial de ideologia, afir-
mando que em toda ideologia há um tanto de utopia, e na construção de um 
mundo	melhor	é	destruído	o	mundo	atual.

Defende o autor uma concepção particular de ideologia e uma con-
cepção	geral	de	ideologia.	Afirma	o	autor	que,	para	uma	abordagem	científica	
da determinação social do conhecimento, seria necessário integrar vários 
pontos de vista diversos, criando a chamada Sociologia do Conhecimento 
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(Wissensoziologie).	Esta	linha	foi	adotada,	entre	outros,	por	Max	Scheler,	
Nicolai	Hartmann,	Adorno,	Horkheimer,	Habermas.	É	a	chamada	verdade	
pela	diversidade,	sendo	forte	nos	estudos	sobre	multiculturalismo.

Slavoj Zizek afirma que a ideologia pode ser a verdade, mas é sempre 
algo	mais	que	a	verdade.	Cárcova	(1998,	p.	137)	afirma	que	atualmente	não	
se entende que as ideologias emanem da vontade, mas da representação da 
realidade.	Haveria	uma	tendência	à	subjetivização	do	conceito	de	ideologia,	
passando	a	ter	relações	com	a	teoria	da	linguagem.

Com a passagem da ideologia para a linguagem, Manfredo Araújo de 
Oliveira	(1996,	p.	293):

As perspectivas abertas pelo segundo Wittgenstein na reflexão sobre 
a linguagem humana foram desenvolvidas pela Escola de Oxford na 
medida em que se procurou articular uma “teoria dos atos de fala”, 
isto	é,	uma	teoria	das	unidades	pragmáticas	da	linguagem	humana.	
Foi assim que, a partir de Austin, se chegou a articular os diferentes 
momentos	constitutivos	da	linguagem	enquanto	ação	humana.	Fun-
damentando-se nessa articulação, a reflexão sobre a linguagem, hoje, 
tenta conciliar essa reflexão sobre a linguagem com a postura reflexiva 
da filosofia transcendental, como ela foi modernamente concebida, ou 
mesmo	com	a	tradição	materialista	proveniente	do	pensamento	de	K.	
Marx.	J.	Habermas	efetuou	uma	primeira	tentativa	de	articulação	do	
que ele denominou uma “teoria da competência comunicativa”, em 
que são mediados elementos da filosofia transcendental moderna e 
elementos provenientes da lingüística e da filosofia da linguagem para 
fundamentar	o	ponto	de	partida	de	uma	“teoria	crítica	da	sociedade”.

A ênfase nas teorias da linguagem reclama a liberdade para tornar 
justo	o	procedimento.	O	rompimento	com	o	paradigma	da	consciência	sobre	
o qual Husserl construiu seu projeto fenomenológico conduz a um mundo 
de expectativas compartilhadas, o mundo vivido é o mundo dos símbolos 
intersubjetivos,	o	mundo	da	comunicação.

Utilizando como exemplo o triângulo de Parmênides, Aristóteles e 
Heidegger	enfatizam	o	ser;	Descartes,	o	pensar;	Habermas	e	Chomsky,	o	falar.

Para a teoria da ação comunicativa, o ser e o pensar só importam na 
medida	em	que	podem	ser	expressos	e	simbolizados.

Manfredo	Araújo	Oliveira	(1996,	p.	336)	afirma:
Para Habermas, as estruturas simbólicas do mundo vivido se reprodu-
zem pela continuação do saber válido, da estabilização da solidariedade 
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grupal	e	da	formação	de	sujeitos	responsáveis.	Há	aqui	um	tríplice	pro-
cedimento que corresponde aos três componentes do mundo vivido: 
a reprodução cultura corresponde à cultura como o reservatório de 
saber e conhecimento a partir do qual os participantes se abastecem 
de interpretações, quando se entendem entre si sobre algo no mundo; 
a integração social corresponde à sociedade como os ordenamentos 
legítimos a partir dos quais os participantes da comunicação efetivam 
sua pertença a grupos sociais e asseguram, assim, a solidariedade en-
quanto competências que tornam um sujeito capaz de falar e agir, 
portanto, capaz de participar de processos comunicativos orientados 
para	o	entendimento	e	afirmar	sua	própria	identidade.

A	ênfase	no	falar,	na	comunicação,	sublinha	a	importância	do	símbolo.	
No caso da vida em sociedade, o símbolo da convivência entre os diferentes, 
para a maior parte do mundo civilizado, é a ordem, representada pela obe-
diência	aos	símbolos	de	respeito	e	dignidade.

Tratando do símbolo, não há outro maior no Estado Constitucional 
brasileiro	do	que	a	dignidade	da	pessoa	humana.	A	dignidade	da	pessoa	hu-
mana	tem	servido	aos	propósitos	integradores	da	cordialidade	dos	poderosos.

Quando	Pico	della	Mirandola	(1989)	escreveu	sobre	a	dignidade	do	
homem, tinha em mente a capacidade infinita do homem para realizações, 
sua inteligência, os atributos divinos incorporados, a certeza de sua vitó-
ria.	Para	Kant,	o	Iluminismo	alemão	estava	em	linha	com	a	necessidade	de	
emancipação do Homem, a saída da menoridade que ele mesmo escolheu, 
sendo que a necessidade de conhecimento já era remarcada por Flacius e 
pela	tradição	pietista.	Assim,	a	dignidade	da	pessoa	humana	era	a	sua	vo-
cação para o pensamento autônomo, o compromisso com a educação que 
a sociedade deveria ter por todos os seus membros, impedindo que alguns 
indivíduos	fossem	meios	para	outros	indivíduos.

O	patrimonialismo	enxerga	a	massa	como	meio	para	seus	fins.	Soa	
mesmo inacreditável que, com todo o discurso de dignidade da pessoa hu-
mana, não haja milhares, centenas de milhares de ordens judiciais para a 
melhora	das	escolas	públicas	no	Brasil.

A miopia demonstra o quanto o discurso substancialista é enviesado 
pelos	fatores	reais	de	poder.	Por	exemplo,	é	conhecido	que	Gadamer	(1999)	
escreve sua teoria em Verdade e Método, tendo como pano de fundo a revo-
lução	protestante	e	a	consciência	histórica.	O	Brasil	não	tem	em	sua	matriz	
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histórica nenhum dos dois fenômenos, sendo que aqui se pode afirmar que 
não	se	desenvolveu	a	filosofia	da	história.

Lênio Luiz Streck defende que a Constituição determine o funcio-
namento da sociedade brasileira, atacando toda forma de sobreposição da 
realidade ou das necessidades reais da sociedade sobre o Texto Magno, as 
mutações	constitucionais.	Parece	olvidar	o	mestre	gaúcho	que	a	teoria	de	
Gadamer sobre a dignidade do texto escrito está supedaneada em uma teoria 
de eixo fortemente teológico, com a formação da tradição cristã reformada 
sobre	o	texto	escrito	da	Bíblia.

O festejado autor gaúcho afirma que: 
Para romper com essa tradição inautêntica, no interior da qual os 
textos jurídicos constitucionais são hierarquizados e tornados efi-
cazes, afigura-se necessário, antes de tudo, compreender o sentido 
de	Constituição.	Mais	do	que	isso,	trata-se	de	compreender	que	a	es-
pecificidade do campo jurídico implica, necessariamente, entendê-lo 
como mecanismo prático que provoca (e pode provocar) mudanças 
na	realidade.	No	topo	do	ordenamento,	está	a	Constituição.	Esta	Lei	
Maior deve ser entendida como algo que constitui a sociedade, é dizer, a 
constituição	do	país	é	a	sua	Constituição.	Nesse	sentido,	deixo	claro	no	
desenvolvimento desta obra que assumo uma postura substancialista, 
para	a	qual	o	Judiciário	(e	portanto,	o	Direito)	assume	especial	relevo.	
(STRECK,	2010,	p.	295-296.)

A postura substancialista da Constituição recebe os influxos dos mes-
mos mitos que antes informavam a dignidade da legislação, na época da 
Revolução	Francesa.	Se	antes	o	juiz	deveria	ser	boca	da	lei,	e	tal	afirmação	
seria considerada absurda e paleozóica nos dias de hoje, haveria muito júbilo 
e seria considerado muito moderno e adequado afirmar que o juiz deve ser 
boca	da	Constituição.

Já foi bem percebido por Gilmar Mendes que o antigo mito do le-
gislador racional, o qual não foi totalmente abandonado, subsiste forte no 
mito	da	unidade	da	Constituição.	A	necessidade	de	caminhar	nas	brumas	
dos mitos demonstra que a postura substancialista não passa de ideologia, 
uma ideologia possível entre várias outras e, como toda ideologia, tem pre-
tensões	de	verdade.

A ideologia substancialista é bastante compatível com a ideologia 
judicial.	Ambas	são	autoritárias.	Compatível	também	com	o	patrimonialismo,	
que	é	marcadamente	autoritário.
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As falhas nos componentes do mundo vivido provocam crise de legi-
timação social e de orientação pessoal; estado de anomia e crises correspon-
dentes de insegurança da identidade coletiva e da alienação pessoal; perda 
de	motivação	e	ruptura	com	a	tradição.	A	renovação	da	tradição	depende	
do espírito crítico e inovador dos indivíduos, e a renovação permanente das 
tradições	reclama	um	espaço	considerável	de	liberdade	ao	novo.	O	patrimo-
nialismo não permite tais voos, por ser ligado à manutenção da alienação do 
indivíduo, como é o caso das estruturas estatais em boa parte dos estados 
do	Norte	e	Nordeste	do	Brasil.	A	falta	de	conhecimento	da	importância	do	
espírito crítico e inovador conduzem o Brasil não apenas a ter as piores notas 
em testes internacionais com alunos de escolas públicas, mas também que 
os pais dos alunos de tais escolas não estejam insatisfeitos com o ensino da 
escola.	Tal	absurdo	só	pode	ocorrer	em	culturas	em	que	o	questionador	é	
excluído,	em	que	a	cultura	é	pouco	valorizada.

Acaso a Constituição brasileira fosse mais sucinta, ou deixasse mais 
espaços para divagações, como a norte-americana, poder-se-ia mesmo pensar 
em	levar	a	sério	o	caráter	concretizador	que	a	Carta	de	1988	deve	ter	nas	
promessas que faz a respeito de o Estado suprir as necessidades do indiví-
duo, em um sonho de Estado de Bem-Estar Social, que começou a afundar 
na	Europa	dois	anos	depois	e,	em	2011,	não	apresenta	esperança	de	retorno	
no	Velho	Continente.

Na esteira de reviver aqui sonhos não realizados na matriz, vicejam 
entre nós, fortemente arrimadas na ideia da dignidade da pessoa humana, 
teorias como renda mínima e efeito clicquet, a vedação de retrocesso dos 
direitos	sociais.	A	redução	de	salários	de	servidores	públicos,	a	restrição	de	
remédios distribuídos pelo Poder Público, entre outras medidas tidas como 
retrocesso por falta de recursos financeiros, foram adotadas por diversos 
países europeus, inclusive Alemanha, Espanha, Portugal, Itália e França, não 
tendo	havido	nenhuma	impugnação	judicial	sobre	o	tema.

5 Conclusão

O Judiciário é o lócus de prudência de uma sociedade, o reservató-
rio	de	sabedoria	e	equilíbrio.	Se	este	Judiciário	se	deixa	levar	pelos	ventos	
de doutrina e pela moda, não passa de conjunto de estilistas literários que 
não podem guardar o depósito de fundação do Estado e não são capazes de 
aumentar	esta	fundação.
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O afastamento que há entre o meio político partidário, os órgãos do 
Legislativo, e a sociedade se agravam com a opção constitucional de colocar 
o Judiciário como anteparo entre o cidadão e o governo, sendo o sugadouro 
dos	anseios	sociais.	Com	o	afastamento,	o	meio	político	entra	em	putrefação,	
regendo	trilhões	de	reais	retirados	da	sociedade.

Neste sentido, é compreensível a afirmação do ex-presidente da Câma-
ra dos Deputados, Ulysses Guimarães: “Se você acha que a atual legislatura está 
ruim,	espere	para	ver	a	próxima”.	O	sistema	não	parece	ter	solução,	senão	a	
irresignação	em	sofrer	a	rapina	organizada	do	Estado	pelos	donos	do	poder.

José	Luiz	Bolzan	de	Morais	(2008,	p.	288)	assevera	que:
Afinal, à pergunta quem é o Estado? só se responde com a suplantação 
da dicotomia histórica entre Estado e Sociedade, muitas vezes reprodu-
zidas	no	seio		daquele,	agora	como	tripartição.	O	Estado	somos	todos	
nós, e os resultados alcançados serão mérito ou ruína de nossa capa-
cidade de justiça (diké) e dignidade pessoal (aidos), como resultado 
da	arte	política,	como	a	tradição	grega	ensina.	Com	isso	não	é	mais	
suficiente que cada função desincumba-se de sua própria atribuição 
e, assim, coloque-se em um patamar de compromisso, confrontação, 
ou, até mesmo, de sua condição do espaço estatal, mesmo que simbo-
licamente.

É necessário que o Judiciário deixe de ser um fazedor de coisas, um 
legislador positivo, um administrador de políticas públicas, para voltar ao 
seu papel de autoridade, daquele que confirma ou desconfirma as ações dos 
outros	poderes.	O	Judiciário	legislador	e	executor,	tão	próximo	do	“dita-
dor constitucional”, está ligado ao animal laborans, e não ao politikon zoon.	
Restaurar a dignidade do Judiciário é restaurar a dignidade da democracia, 
a dignidade da pessoa humana como integrante política de uma comunida-
de, realizadora de seu próprio destino, emancipada no sentido traçado por 
Immanuel	Kant.

O patrimonialismo, com seus corolários do autoritarismo e pretensa 
cordialidade, apresenta forte crescimento e ameaça às estruturas da Repú-
blica.	Reconhecendo	que	já	vivemos	em	estado	de	exceção,	é	cabível	a	figura	
do senatus consultus ultimus.

Se alguma atividade política, strictu senso, deve ser realizada pelo 
Supremo Tribunal Federal, e os indícios apontam que há necessidade para 
tanto,	cabe	ao	STF	corrigir	a	fundação	representativa.	A	reforma	política	é	a	
mais importante de todas as reformas, e o meio político partidário se mostra 
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incapaz	de	alterar	para	melhor	as	regras	do	jogo	nas	quais	foram	eleitos.	
Nesse ponto, um terceiro imparcial poderia efetivamente trazer melhorias, 
reiniciando o jogo democrático, e as boas regras poderiam ajudar a retirar 
a	democracia	brasileira	do	lastimável	estado	em	que	se	encontra.

Temos de passar pela desilusão da desilusão, e nos fazermos profetas 
de	nossa	própria	grandeza.	A	esperança	não	é	a	causa,	mas	a	conse-
quência	da	ação.

Roberto Mangabeira Unger
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Reflexões sobre os atuais desafios do Poder Judiciário 
brasileiro no controle propositivo da Administração Pública 
no aspecto da garantia do direito à saúde. Políticas públicas 

de saúde e intervenção judicial

Rosana Noya Alves Weibel Kaufmann1

O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, 
aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer 
da gente é coragem.

João Guimarães Rosa

Grande Sertão: Veredas

1 Introdução

Os avanços tecnológicos no campo da medicina terapêutica e o de-
senvolvimento crescente de novos medicamentos e procedimentos médicos 
têm permitido a cura para patologias antes fatais, bem como, enquanto ela 
não é ainda possível, possibilitado a ampliação da sobrevida livre da doença 
ou de seus efeitos, com conforto e autonomia, para inúmeros indivíduos por 
meio do uso contínuo dessas medicações e pela submissão aos procedimen-
tos	mencionados	de	elevada	complexidade.	A	medicina	desafia	a	finitude	da	
vida	humana	para	aqueles	contemplados	com	seus	avanços.

O prolongamento artificial da vida, por exemplo, parece, hoje, indeter-
minado, suscitando, inclusive, questões éticas e filosóficas sobre a definição 
da	morte.	Maria	Elisa	Villas	Boas	(2005)	inicia	suas	considerações	sobre	o	
tema, afirmando, inclusive, que:

É	inegável	que	a	morte	tem	implicações	jurídicas	de	grande	relevo.	Sua	
definição, entretanto, tem-se tornado cada vez mais difícil para médicos 
e juristas, diante da crescente evolução biotecnológica — ainda mais 
notável	na	segunda	metade	do	século	XX.	Revela-se,	com	isso,	a	impor-
tância de se uniformizarem conceitos relativos ao limite final da vida 
humana, bem como de se analisar minuciosamente a maneira como 
vem sendo tratada a fase última da existência, sobretudo no sítio que 
tem sido o mais habitual para o processo de morrer: os hospitais, sob 

1	Juíza	federal.
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os	cuidados	médicos.	Tais	eventos	têm	particulares	reflexos	na	defesa	
dos	direitos	humanos	e,	mais	notadamente,	da	dignidade	da	pessoa.

Para refletir sobre essas questões que envolvem, para muitos dou-
trinadores, as chamadas Novas Gerações de Direitos, afigura-se adequado 
destacar	as	ponderações	de	Eliana	Calmon	(2001,	p.	80),	ao	afirmar	que:

Esse poder científico do homem e a rapidez das descobertas biológicas, 
pela biotecnologia, levam a uma grande questão: Qual o comportamen-
to a ser adotado pelos profissionais das diversas áreas ao enfrentarem 
os desafios decorrentes desta evolução? Como tratar questões extre-
mamente polêmicas dentro de um universo de valores ainda envelhe-
cidos? Qual será o limite para a vida e para a morte?

O Supremo Tribunal Federal, recentemente, enfrentou, por exemplo, 
a questão do anencéfalo, diagnóstico obtido por meio de exames de ultras-
sonografia em gestantes, para, após intensos debates, concluir pelo direito 
ao aborto nessa hipótese2.

No entanto, nem todos os indivíduos são beneficiados, de pronto  e 
de forma involuntária, pelos avanços tecnológicos na área médica curativa, 
justamente pelo alto custo dessas mencionadas novas tecnologias médicas, 
sejam	elas	diagnósticas,	terapêuticas	e/ou	de	suporte	à	sobrevivência	dos	
pacientes.

2	ADPF	–	ADEQUAÇÃO	–	INTERRUPÇÃO	DA	GRAVIDEZ	–	FETO	ANENCÉFALO	–	POLÍTICA	JUDICI-
ÁRIA	–	MACROPROCESSO.	Tanto	quanto	possível,	há	de	ser	dada	seqüência	a	processo	objetivo,	
chegando-se,	de	imediato,	a	pronunciamento	do	Supremo	Tribunal	Federal.	Em	jogo	valores	consa-
grados	na	Lei	Fundamental	–	como	o	são	os	da	dignidade	da	pessoa	humana,	da	saúde,	da	liberdade	
e	autonomia	da	manifestação	da	vontade	e	da	legalidade	–,	considerados	a	interrupção	da	gravidez	
de	feto	anencéfalo	e	os	enfoques	diversificados	sobre	a	configuração	do	crime	de	aborto,	adequada	
surge	a	argüição	de	descumprimento	de	preceito	fundamental.	ADPF	–	LIMINAR	–	ANENCEFALIA	
–	INTERRUPÇÃO	DA	GRAVIDEZ	–	GLOSA	PENAL	–	PROCESSOS	EM	CURSO	–	SUSPENSÃO.	Pendente	
de julgamento a argüição de descumprimento de preceito fundamental, processos criminais em 
curso,	 em	 face	da	 interrupção	da	gravidez	no	caso	de	anencefalia,	devem	 ficar	 suspensos	até	o	
crivo	final	do	Supremo	Tribunal	Federal.	ADPF	–	LIMINAR	–	ANENCEFALIA	–	INTERRUPÇÃO	DA	
GRAVIDEZ	–	GLOSA	PENAL	–	AFASTAMENTO	–	MITIGAÇÃO.	Na	dicção	da	ilustrada	maioria,	en-
tendimento em relação ao qual guardo reserva, não prevalece, em argüição de descumprimento 
de preceito fundamental, liminar no sentido de afastar a glosa penal relativamente àqueles que 
venham	a	participar	da	interrupção	da	gravidez	no	caso	de	anencefalia.
(ADPF	54	QO,	Relator(a):		Min.	MARCO	AURÉLIO,	Tribunal	Pleno,	julgado	em	27/04/2005,	DJe-092	
DIVULG	 30-08-2007	 PUBLIC	 31-08-2007	 DJ	 31-08-2007	 PP-00029	 EMENT	 VOL-02287-01	 PP-
00021).
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Dessa forma, a ausência dos recursos financeiros necessários, no 
particular, tem colocado os indivíduos e os estados sob complexos dilemas 
no aspecto da garantia ao seu acesso, tanto no âmbito do direito interna-
cional, nas chamadas “quebras de patentes” para sua produção em maior 
escala nos países em desenvolvimento, como, internamente, na definição do 
conteúdo	do	direito	à	saúde,	garantido	pela	Constituição	Federal	de	1988,	
para, assim, definir os limites da intervenção judicial possível, especialmente 
no fornecimento, pelo Estado, com recursos públicos, dos chamados medi-
camentos de alto custo que daí surgem, demonstrando o poder econômico 
da	indústria	farmacológica.

Assim, voltando à reflexão no âmbito interno, o número de ações 
judiciais em curso, hoje, visando ao fornecimento dessas medicações pelo 
Estado, cresce a cada ano, colocando o Judiciário brasileiro sob o complexo 
desafio de assegurar o direito individual à saúde, em face de uma política 
pública cuja construção do conteúdo extrapola sua função como órgão de 
poder, chegando a desencadear o chamado “ativismo judicial”, por meio do 
qual o Judiciário, na prática, substitui a Administração ao definir modificações 
na	política	de	dispensa	de	medicamentos.

A questão posta apresenta, assim, crescente importância, especial-
mente	aos	magistrados	no	exercício	da	prestação	jurisdicional.	E,	ainda	que	
a complexidade e a amplitude do tema extrapolem os limites da análise 
possível no presente artigo, seu enfrentamento, ainda que sob uma propos-
ta reflexiva, por certo, ajudará a enfrentar o desafio de exercer, de forma 
adequada, o controle judicial de legalidade de políticas públicas em face da 
garantia do direito constitucional à saúde pelo Estado brasileiro, através da 
União,	estados-membros,	municípios	e	o	Distrito	Federal.

2 O controle judicial da Administração Pública

A Administração Pública considerada conceitualmente como “con-
junto de órgãos instituídos para consecução dos objetivos do Governo”, na 
lição	de	Hely	Lopes	Meirelles	(2000,	p.	60),	apresenta	mecanismos	de	con-
trole	interno	e	externo.	Nesta	oportunidade,	interessa	o	controle	externo	
de sua atuação pelo Judiciário, cujo conteúdo e amplitude têm apresentado 
crescente expansão, o que leva, sem dúvida, a alguns exageros que não inva-
lidam os benefícios trazidos por essa nova perspectiva da atuação judicial, 
em	especial,	no	campo	das	políticas	públicas	de	saúde.
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Dessa forma, a política pública de saúde passa a ser examinada sob 
um aparente conflito de princípios, que, no entanto, encontra solução em 
uma interpretação conforme a Constituição e sob um juízo de ponderação 
dos valores normativos abrigados no texto constitucional, entre eles a ne-
cessidade	de	eficiência	do	serviço	público	de	saúde.

O princípio da eficiência condiciona a atuação estatal das mais diver-
sas	formas	revelando	um	valor	normativo	de	efeitos	irradiantes	no	sistema.	
Assim, o princípio mencionado aplica-se a todos os Poderes que integram o 
Estado brasileiro, abrigando, portanto, o Poder Judiciário e seus respectivos 
agentes	públicos.

É certo que alguns doutrinadores apresentam críticas quanto a sua 
aplicação	prática	e	eficácia.	Nesta	linha	de	entendimento,	cabe	consignar	as	
considerações	de	Celso	Antônio	Bandeira	de	Mello	(2000),	ao	estabelecer	
que:

Quanto	ao	princípio	da	eficiência,	não	há	nada	a	dizer	sobre	ele.	Trata-
-se,	evidentemente,	de	algo	mais	do	que	desejável.	Contudo,	é	juridica-
mente tão fluido e de tão difícil controle ao lume do Direito, que mais 
parece	um	simples	adorno	agregado	ao	art.	37	ou	o	extravasamento	
de	uma	aspiração	dos	que	buliram	no	texto.	De	toda	sorte,	o	fato	é	que	
tal princípio não pode ser percebido (entre nós nunca é demais fazer 
ressalvas óbvias) senão na intimidade do princípio da legalidade, pois 
jamais uma suposta busca de eficiência justificaria postergação daquele 
que	é	o	dever	administrativo	por	excelência.	Finalmente,	anote-se	que	
este princípio da eficiência é uma face de um princípio mais amplo já 
superiormente tratado, de há muito, no Direito italiano: o princípio 
da	“boa	administração”.

A	nova	ordem	jurídica	instaurada	pela	Constituição	Federal	de	1988	
universalizou a saúde, consignando expressamente o direito à saúde como 
dever do Estado, criando o Sistema Único de Saúde, com participação da 
União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal3.

Se, de um lado, a norma jurídica demonstra uma grande conquista 
social, na prática, o serviço público de saúde mostra terríveis deficiências, 
inúmeros indivíduos sem atendimento básico, gestantes que enfrentam o 
parto, por conta própria, nas filas de espera de hospitais públicos, números 
de leitos insuficientes, crianças que morrem sem o atendimento médico por 

3	Referenciam	a	legislação	do	SUS.
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ausência	de	profissionais	nas	unidades	hospitalares	e	sem	materiais.	Coti-
dianamente, consta-se uma gestão pública desastrosa, corrupção e desvio 
de	verbas.	É	certo	que	existem	serviços	públicos	de	saúde	eficientes	e	ilhas	
de excelência, como algumas unidades públicas e programas de assistência 
exitosos e reconhecidos mundialmente, como o programa de serviço de assis-
tência	aos	pacientes	com	HIV/AIDS	no	Brasil,	regulado	pela	Lei	9.313/19964.

Nesse contexto, no qual prevalece um serviço público de saúde que 
não atende às necessidades básicas da população, o acesso aos medicamentos 
de alto custo e às modernas tecnologias por todos os brasileiros economi-
camente carentes parece uma utopia, muitas vezes, garantida por ações 
judiciais.

Mas, analisando a política de saúde como um todo, o exercício do 
controle	judicial	ainda	não	atingiu	sua	finalidade.	O	serviço	público	de	saú-
de, confrontado com a necessidade de eficiência em sua atuação, revela a 
falta de planejamento, o desvio de verbas, a resistência à modernização, à 
simplificação, à submissão a mecanismos de controle, o que impede uma 
assistência básica e dificulta a ampliação de procedimentos ofertados pelo 
Sistema	Único	de	Saúde.

No entanto, o serviço público de saúde, como serviço público, sub-
mete-se ao princípio da eficiência e deve ser planejado e avaliado de forma 
objetiva e contínua, cabendo ao Judiciário controlar sua atuação sob tais 
diretrizes, aptidão que permite assegurar, em concreto, a saúde, através do 
acesso	à	tecnologia.

4	Art.	1º	Os	portadores	do	HIV	(vírus	da	imunodeficiência	humana)	e	doentes	de	AIDS	(Síndrome	da	
Imunodeficiência	Adquirida)	receberão,	gratuitamente,	do	Sistema	Único	de	Saúde,	toda	a	medica-
ção	necessária	a	seu	tratamento.
§	1º	O	Poder	Executivo,	através	do	Ministério	da	Saúde,	padronizará	os	medicamentos	a	serem	
utilizados em cada estágio evolutivo da infecção e da doença, com vistas a orientar a aquisição dos 
mesmos	pelos	gestores	do	Sistema	Único	de	Saúde.
§	2º	A	padronização	de	terapias	deverá	ser	revista	e	republicada	anualmente,	ou	sempre	que	se	fi-
zer	necessário,	para	se	adequar	ao	conhecimento	científico	atualizado	e	à	disponibilidade	de	novos	
medicamentos	no	mercado.
Art.	2º	As	despesas	decorrentes	da	implementação	desta	Lei	serão	financiadas	com	recursos	do	
orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, con-
forme	regulamento.
Art.3º	Esta	Lei	entra	em	vigor	na	data	de	sua	publicação.
Art.	4º	Revogam-se	as	disposições	em	contrário.
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O controle judicial da eficiência do serviço de saúde e o reconheci-
mento do direito de incorporação de novos medicamentos aos protocolos já 
definidos	são,	portanto,	instrumentos	de	gestão	e	promoção	da	sua	eficiência.	
Afinal, o próprio conceito de serviço envolve o conteúdo de disponibilidade 
dos agentes públicos e da Administração para o atendimento das necessida-
des sociais reveladas nos processos judiciais que reclamam o fornecimento 
público	de	medicamentos	e/ou	procedimentos.

 Portanto o princípio da eficiência deve ser resgatado em sua impor-
tância e em sua perfeita compatibilidade com o princípio da legalidade, sob o 
qual se conduzia o controle judicial da Administração, em sua interpretação 
clássica.

Nesse ponto, mostra-se oportuno examinar a definição do princípio 
em	referência	através	das	lições	de	Hely	Lopes	Meirelles	(2000,	p.	90),	que	
o descreve da seguinte forma:

O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exer-
cida	com	presteza,	perfeição	e	rendimento	funcional.	È	o	mais	moder-
no princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser 
desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos 
para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da 
comunidade	e	de	seus	membros.

Outras considerações oportunas em face do Princípio da Eficiência 
podem	ser	colhidas	através	das	palavras	de	Dirley	da	Cunha	Júnior	(2003,	
p.	35-36),	ao	afirmar	que:

O Princípio da Eficiência, que integra o caput	do	art.37	da	CF/88	por	
força	da	EC	19/98,	trouxe	para	a	Administração	Pública	o	dever	explí-
cito	de	realizar	suas	atribuições	com	rapidez,	perfeição	e	rendimento.	
A atividade administrativa deve ser desempenhada de forma rápi-
da, para tingir seus propósitos com celeridade e dinâmica, de modo a 
afastar	qualquer	idéia	de	burocracia.	Deve	ser,	outrossim,	perfeita,	no	
sentido	de	satisfatória	e	completa.	Uma	Administração	Pública	morosa	
e deficiente se compromete perante o administrado com o dever de 
indenização pelos danos causados e decorrentes da fasta de rapidez 
e	perfeição.
Ademais, é preciso ser rentável, pois ela deve atuar da forma menos 
onerosa possível, com a máxima produtividade, para alcançar resul-
tados	ótimos.
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O princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: pode ser con-
siderado em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera 
o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores 
resultados; e pode também ser considerado em relação ao modo de organi-
zar, estruturar e disciplinar a Administração Pública, também com o mesmo 
objetivo de alcançar os melhores resultados no desempenho da função ou 
atividade	administrativa.

Com tais considerações preliminares quanto à eficiência no serviço 
público de saúde, enquanto princípio que condiciona sua atuação e a de 
seus agentes, surge um fundamento subsistente para o exercício do controle 
judicial das chamadas políticas públicas de saúde, inclusive quanto ao forne-
cimento, pelo Estado, com recursos públicos, dos chamados medicamentos 
de	alto	custo,	observadas	certas	balizas	de	interpretação.

Sobre o controle jurisdicional da administração, Celso Antônio Ban-
deira	de	Melo	(2000)	enfrenta	a	opção	do	direito	brasileiro	pelo	sistema	de	
jurisdição única, concluindo que “o Poder Judiciário, a instâncias da parte 
interessada, controla, in concreto, a legitimidade dos comportamentos da 
Administração	Pública	[...]”.

Até porque o Estado deve, como um dos seus objetivos destacados, 
assegurar o bem comum, e não há se falar em bem comum sem acesso a um 
serviço	público	de	saúde	eficiente,	Álvaro	Lazzarini	(2001,	p.	209)	afirma	que:

[...]	Deve-se,	verdadeiramente,	buscar	o	bem comum, que é a missão 
primordial do Estado Democrático de Direito, porque, para isto ele foi 
constituído.	É	missão	a	ser	desempenhada	por	meio	de	uma	legislação	
adequada, instituições e serviços capazes de controlar, ajudar e regu-
lar as atividades privadas e individuais da vida nacional, fazendo-as 
convergir para o bem comum, como afirma José Cretella Júnior que a 
segurança das pessoas e dos bens é elemento básico das condições univer-
sais, fator absolutamente indispensável para o natural desenvolvimento 
da personalidade humana.

Diógenes	Gasparini	(2001),	ao	examinar	o	princípio	da	eficiência	do	
serviço público, destaca, inclusive, que “o desempenho deve ser rápido e 
oferecido de forma a satisfazer os interesses dos administrados em particular 
e	da	coletividade	em	geral”.

Na mesma linha de raciocínio e ainda analisando os limites e a ampli-
tude do controle judicial sobre a Administração Pública e seus atos, a partir 
do princípio da inafastabilidade deste controle, a doutrina não mais abriga 
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a ideia de que o chamado mérito administrativo situa-se em uma posição 
diferenciada	e	afastada	da	ampla	possibilidade	de	controle.	Neste	posto,	
Wilson	Alves	de	Souza	(2011,	p.	237)	bem	observa	que	“é	certo	que	a	luta	da	
realização dos direitos sociais deve ocorrer antes de tudo, no espaço político, 
mas	dúvida	não	haver	que	o	espaço	da	jurisdição	não	pode	ser	afastado”.

O mesmo autor, no entanto, sinaliza que “esse espaço de atuação é 
difícil, tormentoso e complexo, de maneira que os juízes devem atuar nesse 
campo com redobrado cuidado e maior equilíbrio, inclusive para que suas 
decisões	não	caiam	no	vazio”.

3 O direito subjetivo à saúde e o planejamento e gestão de 
políticas públicas de saúde

Segundo	José	Afonso	da	Silva	(2004,	p.	811),	o	direito	à	saúde	pode	
ser definido como:

A saúde é concebida como direito de todos e dever do Estado, que 
a deve garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem 
à	redução	do	risco	de	doença	e	de	outros	agravos.	O	direito	à	saúde	
rege-se pelos princípios da universalidade e da igualdade de acesso às 
ações	e	serviços	que	a	promovem,	protegem	e	recuperam.

E, quanto ao sistema único de saúde, explica que:
[...]	o	sistema	único	de	saúde,	integrado	de	uma	rede	regionalizada	e	
hierarquizada de ações e serviços de saúde, constitui o meio pelo qual 
o Poder Público cumpre seu dever na relação jurídica de saúde que 
tem no pólo ativo qualquer pessoa e a comunidade, já que o direito à 
promoção	e	a	proteção	à	saúde	é	também	um	direito	coletivo.

Mas, para a efetiva garantia do direito à saúde, como direito de todos 
e dever do Estado, não basta seu reconhecimento na norma jurídica, deve 
corresponder a um eficiente serviço público de saúde, com aptidão em absor-
ver os avanços tecnológicos na ampliação dos procedimentos terapêuticos 
e	da	qualidade	de	vida	dos	indivíduos.

Toda atividade púbica exige um elevado nível de planejamento, es-
pecialmente quando enfrenta a limitação dos recursos públicos disponíveis 
e	as	necessidades	coletivas	ilimitadas.	Assim,	na	definição	de	uma	política	
pública de saúde, o planejamento necessário mostra-se ainda mais impor-
tante e o Estado deve observar seus deveres e estabelecer seus objetivos, 
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o que envolve registrar suas prioridades e, considerando, de outro lado, 
os recursos pessoais e materiais disponíveis e suas respectivas limitações, 
desenvolver suas estratégias, respeitando, inclusive, as diretrizes orçamen-
tárias	e	o	próprio	orçamento	público.

Assim, o processo de planejamento e gestão eficaz de uma política 
pública de saúde deve ocorrer de forma ordenada e eficiente no atendimento 
dos seus objetivos de cumprir seu dever de Estado em relação aos indivíduos, 
com mecanismos de controle de suas estratégias e a partir de orçamento 
previamente	estabelecido.

Infelizmente, o Estado brasileiro colheu inúmeras derrotas no âmbito 
do planejamento e gestão do Serviço Público de Saúde e na atuação eficiente 
do respectivo sistema, privando inúmeros cidadãos das novas tecnologias e, 
outras vezes, até mesmo de procedimentos médicos simples, ceifando vidas 
prematuramente,	pela	falta	da	necessária	assistência	médica	integrada.

Deve ser reconhecido o esforço do Estado brasileiro em algumas 
áreas da saúde pública, com notáveis conquistas, como no programa de 
imunização, o que tem reduzido a taxa da mortalidade infantil nos últimos 
anos,	por	exemplo.

No entanto, as necessidades públicas, especialmente no campo da 
assistência à saúde, mostram-se ilimitadas, tanto no fornecimento de medi-
camentos de uso contínuo para doenças crônicas, como nos protocolos para 
combate	às	neoplasias,	que	cada	vez	mais	atingem	a	população	brasileira.

De outro lado, justamente no aspecto da medicina curativa, os proto-
colos mencionados encontram, no caminho do desenvolvimento tecnológico, 
novas demandas, concretamente reveladas na busca de medicamentos e 
procedimentos médicos que lhes assegurem a cura de suas patologias ou o 
prolongamento de sua sobrevida, sem que estivessem eles previstos pelo 
Estado, até mesmo pela natural lentidão na atualização desses protocolos, 
mas que passam a ser divulgados nos meios de comunicação e pelos profis-
sionais da área de saúde como a esperança  para inúmeros indivíduos que 
passam, então, a buscar o acesso às novas terapias a serem prestadas pelo 
Poder	Público,	por	sua	impossibilidade	financeira	com	os	custos	respectivos.

O Judiciário, então, passa a ser chamado a solucionar demandas judi-
ciais complexas, como forma de assegurar o acesso às novas tecnologias pelo 
Estado	brasileiro	que	revelem,	em	concreto,	o	direito	à	saúde.	Neste	cami-
nho, deve o Estado construir o conteúdo deste próprio direito, controlando 
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a atividade administrativa quanto ao planejamento e definição de políticas 
públicas de saúde que preservem os anseios da sociedade e demonstrem a 
eficiência do serviço público em acompanhar os avanços da medicina, ciente 
das regras orçamentárias, sem que, no entanto, o direito à vida tenha uma 
interpretação fluida, ou seja, sem que o direito efetivo à saúde exista apenas 
para	aqueles	que	prescindem	do	Estado.

4 O Judiciário e o Estado brasileiro em seus novos desafios 
no âmbito das políticas públicas de saúde e os chamados 
medicamentos de alto custo

O desenvolvimento tecnológico, a descoberta de novos medicamentos 
e os procedimentos médicos levam à necessidade de uma constante revisão 
do conteúdo do direito à saúde como assegurado na Constituição Federal de 
1988	e,	nessa	linha,	à	revisão	do	papel	do	Estado	na	ampliação	do	acesso	às	
novas tecnologias, que trazem a cura para inúmeras patologias antes fatais, 
aumentam	a	expectativa	e	a	qualidade	de	vida.

De outro lado, os mecanismos do desenvolvimento tecnológico e 
econômico, na atualidade, traduzem uma dinâmica capitalista, desigual, em 
que o acesso à melhor tecnologia exige a maior disponibilidade de recursos, 
o que afasta, portanto, a maior parte da população mundial da fruição das 
novas	conquistas,	destacadamente	no	campo	da	medicina	curativa.

Nesse contexto, o papel do Estado brasileiro assume grande impor-
tância ao estabelecer a garantia do direito à saúde, o que traduz o compromis-
so de buscar o acesso às novas ferramentas que venham a ser descobertas a 
partir	de	um	planejamento	eficiente	da	respectiva	política	pública	de	saúde.

No cenário apresentado, assume relevância o tema da reforma do 
Poder	Judiciário.	Sob	tal	título,	Sálvio	de	Figueiredo	Teixeira	(2001,	p.	57-
59)	já	afirmava	que:

[...]	em	uma	sociedade	de	massa,	complexa,	competitiva	e	altamente	
veloz,	a	engrenagem	estatal	já	não	satisfaz.	O	Judiciário,	nesse	contexto,	
por suas características e dependência orçamentária, que se aliam a um 
modelo desprovido de modernidade e sem planejamento eficaz, refle-
te ainda com mais eloqüência esse distanciamento, apresentando-se 
como uma máquina pesada e hermética, sem as desejáveis dinâmica, 
transparência	e	atualidade.
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Sem dúvida, no campo das políticas públicas de saúde, os limites e 
a amplitude da atuação do Poder Judiciário no controle da Administração 
Pública passa por um momento de transformação, de reposicionamento, 
comportando referir a uma situação de crise, conceito que, em seu conteúdo, 
traz a possibilidade concreta de revisão tanto do seu fundamento, quanto do 
próprio	conteúdo	do	direito	à	saúde	considerado.	Tanto	assim	é	que	Ales-
sandro	Baratta	(1995,	p.	124)	afirma que “se a crise é tão profunda porque 
a sua causa foi congênita no surgimento da modernidade, talvez, para sair 
dela, devamos rever a própria linguagem e o aparato conceitual com os quais 
foram	fundados	o	Estado	e	o	direito	modernos”.

Muitos autores tratam do poder da mudança de um paradigma ao 
permitir a percepção diversa de uma mesma realidade, indicando a ruptura 
com a tradição que, na hipótese, bem limitava o controle judicial ao aspecto 
de uma estrutura formal de legalidade, um modo antigo de ver e pensar o 
efetivo controle da legalidade, que deve alcançar o conteúdo da própria 
política pública e sua permeabilidade ao desenvolvimento tecnológico na 
garantia	da	saúde.

De todo modo, nos limites afetos ao presente artigo e seu propósito 
de uma reflexão propositiva, cabe a referência às breves considerações sobre 
o	tema	feitas	por	Stephen	R.	Covey	(2010),	quando	afirma	que:

[...]	poderíamos	passar	semanas,	meses	ou	até	mesmo	anos	usando	a	
Ética da Personalidade para alterar atitudes e comportamentos, sem 
sequer nos aproximarmos do fenômeno da mudança, que ocorre es-
pontaneamente	quando	vemos	o	mundo	por	uma	nova	ótica.

E acrescenta o mesmo autor as diversidades quanto ao conteúdo das mu-
danças de paradigmas, inclusive por sua natureza, existindo aquelas que 
são	instantâneas.

Para finalizar, mostra-se adequado transcrever as ponderações do 
autor quanto ao tema, mesmo que estejam vinculadas ao relato de uma situa-
ção específica, na medida em que trazem importantes subsídios para revisar 
o próprio conteúdo do direito à saúde e a forma de intervenção judicial nas 
políticas públicas relacionadas:

Tenho certeza de haver no mundo pessoas que, ao entender subitamen-
te a situação real, não sentiriam mais do que uma ponta de arrependi-
mento, ou uma vaga sensação de culpa, e continuariam indiferentes, 
sentadas	ao	lado	daquele	homem	que	sofria	desnorteado.	Por	outro	
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lado, também tenho certeza da existência de pessoas mais sensíveis, 
que desde o início teriam percebido que havia um problema grave, e 
procurariam	compreender	e	ajudar	imediatamente.
Os paradigmas são poderosos, pois eles criam as lentes através das 
quais	vemos	o	mundo.	A	força	de	uma	mudança	de	paradigma	impul-
siona os saltos qualitativos, seja essa mudança um processo lento e 
deliberado	ou	uma	transformação	instantânea	(COVEY,	2010,	p.	45-46).

Nessa linha, os desafios para a mencionada mudança de paradigma 
na forma de exercer o controle judicial da Administração no campo das cha-
madas políticas públicas de saúde, em face do crescente desenvolvimento 
tecnológico e da limitação dos recursos públicos disponíveis, serão muitos, 
mas	devem	ser	enfrentados.	Aliás,	como	bem	situa	Spencer	Jonhnson	(2009,	
p.	14),	“a	adaptabilidade	às	mudanças	é	uma	condição	indispensável	para	
a sobrevivência de pessoas e organizações, e mais ainda para seu sucesso 
na	economia	global	de	hoje.	Quem	consegue	se	adaptar	é	recompensado”.	
E, assim, tanto o Judiciário como a Administração devem estar permeáveis 
às	adaptações	que	serão	exigidas	ao	longo	do	caminho.

5 Conclusão

Com efeito, as questões aqui enfrentadas mostram intensa complexi-
dade, demonstrando a necessidade de uma maior reflexão sobre as inúmeras 
variáveis a serem consideradas para uma resolução adequada das ações 
judiciais	que	desencadeiam	a	atuação	judicial	propositiva	na	área	da	saúde.

O Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça, por 
meio	da	Recomendação	31,	de	30/03/2010,	já	sinalizaram	algumas	diretri-
zes para atenuar as dificuldades experimentadas nestes novos caminhos, 
que devem, sem dúvida, ser consideradas como importante suporte para o 
exercício	jurisdicional.	Vale	aqui	acrescentar	que	os	critérios	mencionados	
têm sido considerados na prolação de decisões judiciais envolvendo a ques-
tão ora posta sob análise5, sem que, no entanto, a cada dia novas cautelas 
possam	ser	incorporadas	para	o	aperfeiçoamento	da	atividade	jurisdicional.

5	Estabelece	o	art.	273	do	CPC,	com	a	modificação	introduzida	pela	Lei	nº	8.952/94:
Art.	273.	O	juiz	poderá,	a	requerimento	da	parte,	antecipar,	total	ou	parcialmente,	os	efeitos	
da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença de 
verossimilhança da alegação e:
I	–	haja	fundado	receio	de	dano	irreparável	ou	de	difícil	reparação;	ou
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II	–	fique	caracterizado	o	abuso	de	direito	de	defesa	ou	o	manifesto	propósito	protelatório	do	
réu
[...]	§	2º	Não	se	concederá	a	antecipação	de	tutela	quando	houver	perigo	de	ir	reversibilidade	
do	provimento	antecipado.

No	caso	presente,	a	Autora	é	portadora	de	câncer	de	medula	(CID-C-	90.0),	Mieloma	Múltiplo	—	
Neoplasia maligna de plasmácitos da medula óssea — um tipo de câncer de medula, patologia de 
consequências gravosas ao seu portador, como, aliás, costuma acontecer com a generalidade das 
neoplasias.
O relatório médico acostado aos autos demonstra a necessidade de tratamento com o medicamen-
to	solicitado	(fl.	16/18),	afirmando	que	o	tratamento	ideal	será	o	transplante	de	medula	óssea,	e	
que	poderá	ser	realizado	após	controle	da	doença	com	a	aludida	medicação.
Relevante	considerar,	ainda,	que	o	medicamento	proposto	no	Relatório	Médico	de	fls.	16/18	apre-
senta	registro	na	ANVISA,	conforme	inclusive	afirmado	em	documento	trazido	com	a	contestação	
da	União	(fl.104/107).	Por	outro	lado,	as	próprias	declarações	contidas	na	inicial	fazem	presumir,	
em	princípio,	 que	 tal	medicamento	não	pode	 ser	 adquirido	pela	 autora	 com	 recursos	próprios.	
Deve-se, também, considerar a atuação estatal na proteção de suas necessidades básicas, destaca-
damente	sua	saúde	e	sobrevivência	digna.
Relevante considerar, ainda, como fundamento da pretensão antecipatória quanto ao tratamento 
médico	indicado	com	a	utilização	do	medicamento	específico	em	face	do	quadro	da	doença	metas-
tática.	Ademais,	o	medicamento	proposto	no	Relatório	Médico	de	fls.	(16/18)	apresenta	registro	na	
ANVISA, não cabendo adiar ainda mais a apreciação da medida de urgência postulada, em razão de 
não ter o perito judicial apresentado o laudo médico correspondente à perícia realizada, conforme 
afirmado	à	fl.	111v.
Consigno,	de	logo,	que	a	meu	ver	não	incidem,	no	caso	concreto,	as	restrições	da	Lei	nº	9.494/97,	
pois	no	cotejo	entre	a	possibilidade	de	irreversibilidade	da	medida	e	o	risco	de	ineficácia	em	sua	
tardia concessão, mormente ante a possibilidade real e iminente de danos relevantes à saúde da 
Autora e à sua própria sobrevivência digna, tenho que merece proteção destacada esta última, já 
que a Constituição Federal elege a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado De-
mocrático	de	Direito	(art.	1º,	inciso	III).
Em face de tais elementos, encontram-se presentes, na hipótese, os requisitos autorizadores da 
tutela antecipada requerida, sendo relevantes os fundamentos jurídicos do pedido, inclusive com 
lastro	em	princípios	constitucionais	e	em	direitos	de	igual	sede,	como	o	direito	à	vida	e	à	saúde.	
Ressalto que “o sistema único de saúde, integrado de uma rede regionalizada e hierarquizada de ações 
e serviços de saúde, constitui o meio pelo qual o Poder Público cumpre seu dever na relação jurídica de 
saúde que tem no pólo ativo qualquer pessoa e a comunidade, já que o direito à promoção e a proteção 
à saúde é também um direito coletivo”
Quanto ao cabimento da medida pretendida, transcrevo os seguintes precedentes que acolho tam-
bém como fundamentação da presente decisão:

CONSTITUCIONAL.	FORNECIMENTO	DE	MEDICAMENTO.	TRATAMENTO	DE	BAIXA	ESTATU-
RA	IDIOPÁTICA	NANISMO.	LEGITIMIDADE	DA	UNIÃO.	DIREITO	À	SAÚDE.	DEVER	DO	ESTADO.
1.	Conforme	uníssona	jurisprudência	do	Superior	Tribunal	de	Justiça	e	desta	Corte	Regional,	
“sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) composto pela União, Estados-Membros, Distrito Fe-
deral e Municípios, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária dos aludidos en-
tes	federativos,	de	modo	que	qualquer	um	deles	tem	legitimidade	para	figurar	no	pólo	passivo	
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das demandas que objetivam assegurar o acesso à medicação para pessoas desprovidas de 
recursos	financeiros”	(AgRg	no	Ag	886.974/SC,	Rel.	Ministro		João	Otávio	de	Noronha,	Segunda	
Turma,	julgado	em	20.09.2007,	DJ	29.10.2007	p.	208).	Preliminar	de	ilegitimidade	passiva	da	
União	rejeitada.

2.	É	perfeitamente	cabível	o	controle	que	o	Poder	Judiciário,	no	que	toca	ao	fornecimento	de	
medicamentos, haja vista o fundamento da previsão constitucional repousar sobre a efetiva-
ção da preservação dos direitos fundamentais, já que a situação envolve o mais importante 
deles,	o	direito	à	vida.

3.	O	direito	 subjetivo	à	 saúde,	 a	par	de	 ser	 assegurado	à	universalidade	das	pessoas,	 como	
bem	prevê	o	artigo	196	da	Constituição	Federal,	constitui,	no	dizer	do	Ministro	Celso	de	Mello,	
“conseqüência	constitucional	 indissociável	do	direito	à	vida”	 (RE	271286	AgR/RS,	Segunda	
Turma,	DJ	24/11/2000,	p.	101).

4.	Ao	Poder	Público	incumbe	o	dever	de	garantir	a	observância	desse	direito	público	subjetivo,	
por meio de políticas públicas que visem à proteção e recuperação da saúde, nas quais se in-
cluem	os	programas	de	fornecimento	de	medicamentos/tratamentos	aos	necessitados,	sejam	
eles	de	alto	custo	ou	não.

5.	Apelações	da	União	e	do	Estado	da	Bahia	não	providas.
(AC	0006648-44.2008.4.01.3300/BA,	Rel.	Desembargadora	Federal	Selene	Maria	de	Almeida,	
Quinta	Turma,e-DJF1	p.143	de	01/07/2011)

PROCESSUAL	CIVIL	E	CONSTITUCIONAL.	AGRAVO	INTERNO	EM	AGRAVO	DE	INSTRUMENTO.	
SAÚDE.	TRATAMENTO	DE	SAÚDE/FORNECIMENTO	DE	MEDICAMENTOS.	COMPETÊNCIA	SO-
LIDÁRIA	ENTRE	OS	ENTES	FEDERATIVOS.
1.	A	responsabilidade	pelo	fornecimento	de	remédios	e	tratamentos	necessários	ao	cidadão,	
que decorre da garantia do direito fundamental à vida e à saúde, é constitucionalmente atri-
buída ao Estado, assim entendido a União, em solidariedade com os demais entes federativos 
(CF,	arts.	6º,	196	e	198,	§	1º).
2.	 Incensurável,	 assim,	 a	 decisão	 que	 determinou	 à	União	 o	 imediato	 fornecimento	 de	me-
dicamento imprescindível ao tratamento de alto custo de paciente portador de linfoma não 
Hodgkin	de	grandes	células	B,	que,	por	alegar	ser	pobre,	na	definição	legal,	presume-se	não	ter	
condições	de	arcar	com	os	custos	do	referido	tratamento.
3.	Agravo	interno	da	União	desprovido.
(AGTAG	 0070737-48.2009.4.01.0000/MG,	 Rel.	 Desembargador	 Federal	 Fagundes	 De	 Deus,	
Conv.	Juiz	Federal	Renato	Martins	Prates	(conv.),	Quinta	Turma,	e-DJF1	p.204	de	09/07/2010)

Por	fim,	é	importante	salientar	que	o	tema	da	alocação	de	recursos	em	saúde,	contudo,	demanda	
especial cuidado em sua análise, haja vista representar exercício de controle judicial de políticas 
públicas,	o	que	somente	se	justifica	para	assegurar	o	exercício	essencial	de	direitos	fundamentais	
e o consequente cumprimento das disposições constitucionais, a limitar naturalmente a discricio-
nariedade	do	Administrador.
No caso em tela, tratando-se de medicação de uso hospitalar, cautela ainda maior se faz necessária, 
para aferir a efetiva indicação das medicações solicitadas e a manutenção de sua necessidade ao 
longo do tempo de tratamento proposto, notadamente por referir a medicamento de alto custo 
não	constante	ainda	nesse	ano	no	protocolo	de	disponibilidade	do	Serviço	Único	de	Saúde.	Neste	
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No entanto, as necessidades públicas ilimitadas encontram, no ca-
minho do desenvolvimento tecnológico, novas demandas concretamente 
reveladas na busca de medicamentos e procedimentos médicos que lhes 
assegurem a cura de suas patologias ou o prolongamento de sua sobrevida, 
sem	que	estivessem	previstos.

O Judiciário, portanto, permanecerá sendo chamado, cada vez mais, a 
solucionar demandas judiciais complexas, como forma de assegurar o acesso 
às novas tecnologias na área médica curativa pelo Estado brasileiro que reve-
lem,	em	concreto,	o	direito	à	saúde.,Neste	caminho,	deve	o	Estado	construir	
o conteúdo deste próprio direito, controlando a atividade administrativa 
quanto ao planejamento e definição de políticas públicas de saúde que pre-

sentido,	deve	ficar	previsto	instrumento	de	controle	do	fornecimento	e	acompanhamento	de	sua	
eficácia	na	resposta	esperada	pelo	médico	assistente.
Assim, em sede de apreciação prévia da questão — quando ainda não foi juntado aos autos o resul-
tado da perícia médica —, é cabível assegurar oportunidade judicial de reavaliação quanto aos ter-
mos da própria antecipação dos efeitos da tutela, de forma a conciliar a garantia do direito à saúde 
com	os	princípios	norteadores	da	Administração	Pública,	não	se	afigurando	adequada	a	aquisição	
do medicamento por período indeterminado e sem o devido acompanhamento e avaliação médica 
periódica,	o	que	deverá	ser,	assim,	observado.

DISPOSITIVO
Posto	isso,	com	estas	razões,	DEFIRO	EM	PARTE	A	ANTECIPAÇÃO	DE	TUTELA	requerida,	DETER-
MINANDO	ao	Estado	da	Bahia,	através	da	sua	Secretaria	de	Saúde,	que	providencie,	no	prazo	de	5	
dias (dada a urgência do tratamento e ante a gravidade do quadro clínico da autora) e com utiliza-
ção	de	recursos	próprios,	o	fornecimento	do	medicamento	[...]	(nome	comercial	—	[...])	na	dosagem	
de	[...],	pelo	período	inicial	mínimo	de	06(seis)	meses,	o	que	poderá	ser	reavaliado	após	a	juntada	
do laudo pericial, ou até a regressão da doença, na quantidade necessária à utilização pela Autora, 
a ser ministrado no Hospital [...],	conforme	receituário	e	relatório	de	fls.	[...],	após	o	que	deve	proce-
der	à	requisição	de	recursos	financeiros	necessários	a	tal	operação	junto	à	União	Federal,	através	
do	seu	Ministério	da	Saúde,	que	deverá	prontamente	ressarcir	tais	custos.		
A medicação deverá ser entregue, mediante recibo, ao Dirigente da Unidade Hospitalar indicada 
(Hospital	[...])	para	uso	na	paciente	[...]	(CPF	nº	[...]),	considerando,	neste	ponto,	inclusive,	o	teor	da	
Nota	Técnica	2010	da	Coordenação-Geral	de	Média	e	Alta	Complexidade	do	Departamento	de	Aten-
ção	Especializada	da	Secretaria	de	Atenção	à	Saúde	do	Ministério	da	Saúde.	O	respectivo	oncolo-
gista responsável deverá informar a este Juízo, a cada mês, relatório de acompanhamento médico 
quanto	à	resposta	terapêutica	e	a	necessidade	de	sua	continuidade.
Citem-se e intimem-se o Estado da Bahia (PGE), a União Federal (AGU) e o Município de Salvador, 
a	fim	de	que	tomem	conhecimento	desta	decisão	e	procedam	ao	seu	imediato	cumprimento,	SOB	
PENA	DE	IMPOSIÇÃO	DE	MULTA	DIÁRIA,	DESDE	JÁ	ARBITRADA	EM	R$	100,00	(CEM	REAIS),	SEM	
PREJUÍZO	DAS	SANÇÕES	LEGAIS	CABÍVEIS.	Oficie-se	ao	Hospital	[...]	para	os	devidos	fins,	após	a	
intimação	das	Pessoas	Jurídicas	de	Direito	Público.
Por cautela, cientifique-se o Diretor do Centro Estadual de Oncologia – CICAN quanto ao teor da pre-
sente decisão.
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servem os anseios da sociedade e demonstrem a eficiência do serviço público 
em acompanhar os avanços da medicina, ciente das regras orçamentárias, 
sem que, no entanto, o direito à vida tenha uma interpretação fluida, ou seja, 
sem que o direito efetivo à saúde exista apenas para aqueles que prescin-
dem	do	Estado.	Nestes	novos	caminhos	trilhados	pelo	Estado	brasileiro,	o	
Judiciário enfrenta complexos desafios traduzidos em inúmeras ações ju-
diciais, que buscam o controle propositivo da Administração no campo das 
políticas públicas de saúde, a fim de garantir o acesso às novas medicações 
e procedimentos médicos de alto custo para a população que não prescinde 
do	Sistema	Único	de	Saúde,	sejam	demandas	individuais	ou	coletivas.

Cada uma das demandas mencionadas apresenta múltiplas variáveis 
para sua adequada resolução, e cada caso em concreto exigirá uma análise 
detida e minuciosa das condições clínicas dos indivíduos considerados, dos 
custos e dos benefícios dos procedimentos e medicamentos terapêuticos bus-
cados,	o	que	afasta	a	possibilidade	de	uma	solução	única.	Contudo,	algumas	
balizas de interpretação devem ser consideradas e assim já foi sinalizado pelo 
Supremo Tribunal Federal6 como forma de compatibilizar o direito subjetivo 
à	saúde	e	os	limites	da	atuação	judicial	no	controle	de	políticas	públicas.

Mas a consciência dos limites da atuação jurisdicional no âmbito 
do controle judicial da Administração em relação às suas políticas públicas 
de saúde, no particular, mais revela a necessidade e importância da sua 
intervenção para assegurar, em concreto, o direito à saúde, de forma que 
seu conceito e conteúdo tenham a mesma tradução a todos os brasileiros 
indistintamente e, assim, a saúde, como signo, tenha reconhecida sua aptidão 
em ser reavaliada, beneficiando-se, ao longo do tempo, pelo desenvolvimento 
tecnológico, para ampliar seu significado de forma a aproximá-la de uma 
existência	digna	em	uma	sociedade	mais	justa	e	fraterna.
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Repressão à improbidade administrativa e  
reparação do dano.

Rubens Rollo D’Oliveira1

O ilícito, seja administrativo, seja penal, tem ontologicamente uma 
mesma	natureza.	As	medidas	de	combate	ao	ilícito	administrativo-penal	
necessitam de sintonia para, cada vez mais, desincentivar a dilapidação do 
patrimônio público, punir os culpados e restabelecer o status quo ante, re-
parando	os	danos.

O aumento estatístico dos ilícitos contra o patrimônio público sugere 
que a legislação necessitava de um rumo que melhorasse a repressão eficaz 
a	tais	ilícitos.	Na	evolução	das	normas	criminais	repressivas,	passamos	do	
antigo talião para as penas medievais de tortura, depois para o uso excessivo 
da	pena	privativa	de	liberdade	e,	por	fim,	para	a	pena	reeducativa.	Mas	os	
crimes patrimoniais têm no ganho fácil um incentivo, mesmo com o risco da 
prisão, visto que presente a possibilidade de usar o produto do crime e dele 
gozar	e	dispor.	O	velho	Código	Penal	de	1940	passou	a	ser	acompanhado	de	
legislação paralela mais eficiente, entre as quais destaco a lei da lavagem (Lei 
12.683/2012),	a	lei	contra	as	organizações	criminosas	(Lei	12.694/2012)	
e as inovações nas medidas cautelares penais (afastamento de servidores 
durante	o	processo,	venda	de	bens	etc.),	que	passaram	a	ser	instrumentos	
importantes nessa nova fase da repressão a crimes contra o patrimônio 
público, que denomino de fase ressarcitória, onde ficou mais destacada a 
preocupação com a reparação de danos patrimoniais, agora como instru-
mento	eficaz	de	repressão,	educação	e	prevenção	de	crimes.

No	âmbito	puramente	civil	e	administrativo,	a	Lei	8429/1992	endu-
receu o combate à improbidade administrativa, trazendo medidas punitivas 
eficazes	no	art.	12	(ressarcimento,	perda	de	bens	ou	valores	acrescidos	ili-
citamente,	perda	da	função	pública,	suspensão	dos	direitos	políticos,	etc.).

Observa-se hoje uma ação eficaz do Ministério Público a partir das 
investigações	sobre	improbidade	administrativa.	Paralelamente, tomam-se 

1	Juiz	federal.
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medidas repressivas e reparatórias no âmbito criminal (inclusive investi-
gação por lavagem de dinheiro e medidas cautelares penais), aparelhadas 
com	a	Lei	8.429/1992.

É verdade que algumas medidas cautelares penais nominadas (se-
questro,	hipoteca	legal,	venda	de	bens,	busca	e	apreensão	etc.)	e	inominadas	
já tinham previsão no vetusto Código Penal, mas a ênfase maior dada com a 
legislação recente reflete a nova tendência de combate ao crime, cortando-lhe 
os proveitos na própria esfera penal, deixando facultadas aos interessados 
as	discussões	na	esfera	cível.

Dou exemplo paralelo recente de um hacker (criminoso cibernético) 
que, após juntar soma considerável de dinheiro com golpes contra corren-
tistas	bancários	da	CEF,	guardou	o	dinheiro	numa	conta-poupança	da	irmã.	
Apreendido o dinheiro, veio a poupadora requerer o desbloqueio do nume-
rário em pedido de restituição de coisa apreendida, incidente processual 
célere	previsto	no	Código	de	Processo	Penal.	A	poupadora	não	logrou	provar	
sumariamente a origem lícita do dinheiro, o que redundou no seu perdi-
mento	posterior,	na	sentença	penal.	Portanto,	as	medidas	cautelares	têm	de	
ser céleres para serem eficazes, resguardando-se a posterior discussão na 
esfera	cível,	se	for	o	caso.	Embora	esse	exemplo	não	diga	respeito	a	crime	
funcional,	o	mecanismo	de	ressarcimento	é	o	mesmo.

No tráfico de drogas, as medidas cautelares de apreensão, arrecada-
ção	e	destinação	de	bens	do	acusado,	introduzidas	pela	Lei	11.343/2006,	
representaram	duro	golpe	contra	os	traficantes.

Fala-se sobre o alto custo da reeducação de presos, sua reinserção 
na sociedade, a falência do sistema carcerário, a ineficácia da pena privativa 
de liberdade (falácia divulgada pelos garantistas ingênuos), mas não se 
exalta	a	excelência	das	medidas	ressarcitórias.	Talvez	por	falta	de	tradi-
ção em nosso sistema jurídico, dada a voracidade e ousadia dos infratores 
na dilapidação e ocultação do produto de crimes, às vezes de trabalhosa 
localização.

Por que não dizer que a Lei da Ficha Limpa, ao afastar da vida pú-
blica os políticos ímprobos, também tem um caráter de medida cautelar 
de consequências eleitorais? Somando-se o caráter aflitivo e educativo do 
direito penal a medidas de caráter reparatório (até mesmo preventivas), 
criar-se-á na sociedade uma certeza de que o crime não compensa (crime-
-pena-reeducação-reparação), o que fará do direito penal instrumento efi-
caz	de	paz	social.	O	êxito	já	verificado	com	a	nova	legislação	dá	a	entender	
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que o direito administrativo e penal têm uma via eficaz, célere e barata de 
combate	à	improbidade	administrativa,	combinando	a	Lei	8.429/1992	com	
o Código Penal e legislação correlata (lavagem de dinheiro, lei do crime or-
ganizado), sempre no sentido de reprimir o enriquecimento ilícito, fazendo 
do ressarcimento (quando cabível) um dos objetivos principais da própria 
pena	criminal.





Judicialização da política

Saulo José Casali Bahia1

1 Introdução: da responsabilidade civil do Estado à judicialização 
da política

Na	década	de	1980,	o	controle	judicial	das	omissões	do	Poder	Público	
era um tema tratado pela doutrina brasileira como problema central da área 
de	responsabilidade	civil	do	Estado.

A	Constituição	Federal	brasileira	de	1988,	preocupada	com	a	efeti-
vação dos direitos fundamentais, não se descuidou de tratar da questão e 
indicou novos remédios, então tidos como suficientes e eficazes para sanar 
as omissões relacionadas à concretização destes direitos: a ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão, a arguição de descumprimento de pre-
ceito	fundamental	e	o	mandado	de	injunção.

A doutrina prenunciou e vaticinou, para estes remédios, efeitos que o 
controle concentrado de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal 
tardou	a	construir.	Órgão	político,	o	STF	adivinhava	as	críticas	que	o	seu	ati-
vismo atrairia dos demais Poderes (Executivo e Legislativo), ao corrigir-lhes 
inações	administrativas	e	legislativas.	Prevaleceu,	em	um	primeiro	momento,	
a maneira conservadora de dizer o direito, e aqueles novos remédios cons-
titucionais foram reduzidos à mera declaração da omissão e à conclamação 
ao	agir	por	parte	dos	demais	Poderes.	Os	três	instrumentos	foram	igualados	
em seus efeitos jurídicos: a pouco mais do que nada em termos de efeitos 
práticos.	Mas	isto	apenas	num	primeiro	momento.

Pouco a pouco, as instâncias inferiores do Poder Judiciário entende-
ram que a concretização dos direitos fundamentais previstos na Constituição 
Federal	carecia	de	sua	ação	própria	e	direta,	ou	poderia	dela	advir.	E,	em	cau-
sas	individuais,	algo	que	já	foi	definido	por	Gustavo	Amaral	(2001)	como	uma	
prática de “microjustiça”, passaram a atender aos anseios de indivíduos que 

1	Juiz	 federal.	Professor	Associado	 (FDUFBA).	Doutor	em	direito	 (PUC-SP).	Membro	da	Academia	
Mundial	de	Artes	e	Ciências	(WAAS)	e	da	Academia	de	Letras	Jurídicas	da	Bahia	(ALJBA).
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recorriam ao Judiciário buscando uma prestação apenas em tese assegurada 
no texto maior, uma vez que dependente de uma política pública legislativa 
ou	administrativa	ainda	não	adotada.	Ou	seja,	tratava-se	de	uma	prestação	
dependente de uma escolha do legislador ou do administrador diante do rol 
de medidas a adotar ou do leque de ações relacionadas à discricionariedade 
administrativa	ou	política.

Surge, então, o tema da judicialização da política, da politização do 
Judiciário, ou, ainda, do ativismo judicial, denominações atribuídas a este 
fenômeno,	no	Brasil,	desde	a	década	de	1990,	e	principalmente	nos	anos	
mais	recentes.

Trata-se de um problema de fronteira no direito, qual seja, saber em 
que medida compete ou cabe ao Poder Judiciário atuar para proporcionar 
prestações em relação às quais a omissão do Poder Público impede o seu 
usufruto	por	particulares.

2 Substancialismo e relativismo: o mínimo existencial

A atuação do Poder Judiciário, como dito, demanda conhecer em que 
medida	a	omissão	do	Estado	é	indevida.

Duas	maneiras	de	olhar	a	questão	se	põem	em	evidência.
A primeira concebe ser devida qualquer prestação relacionada a um 

direito fundamental individual ou coletivo, na esteira da previsão de que “as 
normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 
imediata”	(CF,	art.	5º,	§	1º).	Esta	concepção	pode	ser	chamada	de	objetivista	
ou substancialista, pois não importa, para se definir a extensão da prestação 
jurisdicional, qualquer condicionalidade suportada pelo sujeito da obrigação 
(o	Estado).	Importa,	sim,	a	topografia	constitucional	daquele	direito,	ou	seja,	
a	sua	fundamentalidade.

A concepção objetivista toma a ideia da existência de direitos abso-
lutos, em que custos surgem como externalidades, e o conteúdo dos direitos 
não	admite	restrições.

A outra concepção destaca o sujeito da obrigação e as suas condi-
cionalidades	e	pode	ser	chamada	de	subjetivista	ou	relativista.	Importa	não	
apenas considerar a fundamentalidade do direito reclamado, mas as con-
dições	reais	do	sujeito	obrigado	a	prestar	o	direito	reclamado.	Importa	não	
se esquecer da afirmação básica das ciências econômicas de que as neces-
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sidades são ilimitadas e os recursos limitados, ou seja, de que a escassez é 
uma	realidade	sempre	presente.	Importará	a	esta	corrente,	pois,	enxergar	
os Poderes Legislativo e Executivo tendo, diante de si mesmos, um amplo 
quadro de necessidades, inclusive as relacionadas a direitos fundamentais, 
e com poderes discricionários, para, diante deste quadro, eleger aquelas 
necessidades fundamentais a atender, ainda que, diante da falta de recur-
sos, algumas necessidades fundamentais possam ser desprestigiadas e não 
atendidas	em	algum	momento.

Para a concepção relativista, a efetividade de algum dos direitos 
fundamentais	é	um	princípio,	ou	seja,	um	mandado	de	otimização	(ALEXY,	
2001),	eventualmente	sujeito	a	ponderação	na	hipótese	de	conflito	com	outro	
princípio	qualquer	e,	eventualmente,	daí	não	satisfeito.

Há,	todavia,	um	fenômeno	a	considerar.
Para a concepção objetivista, colocar direitos fundamentais em um 

patamar	de	eventual	não	efetividade	não	é	uma	opção.	Vida,	liberdade,	igual-
dade, segurança e propriedade, todas categorias básicas de direitos funda-
mentais, não deveriam ser negociáveis, especialmente diante da omissão do 
legislador	e	do	administrador.	

Este	radicalismo	não	é	partilhado	por	todos	os	objetivistas.	Alguns	
adeptos desta corrente entendem que o rol de direitos fundamentais é largo 
e que não se mostra possível imaginar a concretização simultânea e judi-
cializável	de	todos	eles,	em	todas	as	suas	dimensões	e	graus.	Há	como	que	
um	reconhecimento	implícito	da	reserva	do	possível.	Nem	todos	os	direi-
tos fundamentais deveriam, então, ser judicializáveis objetivamente, mas 
apenas	alguns	deles.	Haveria	um	núcleo	mínimo,	um	mínimo	existencial	de	
direitos, um rol de direitos indispensáveis, estes sim não sujeitos à avaliação 
discricionária	do	legislador	e	do	administrador	quanto	à	sua	concretização.

Assim, contrariamente aos objetivistas, que poderíamos chamar de 
radicais, surgem objetivistas moderados ou não radicais, que encampam a 
construção	do	mínimo	existencial.	Vê-se	na	doutrina	que	o	rol	destes	direi-
tos integrantes do mínimo vital nem sempre é revelado, o que pode deixar 
alguma	dúvida	no	estudioso	do	tema.	Todavia,	os	exemplos	anotados	a	par-
tir da doutrina de objetivistas indicam pertencer a este grupo o direito à 
vida (donde prestações que assegurem direito à saúde quase sempre virem 
associadas	ao	mínimo	existencial).	Alguns	objetivistas	acrescem	o	direito	à	
educação fundamental, ou o direito a creches, ou o direito à proteção aos 
idosos.	O	rol	varia	bastante.
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A reserva do possível, dizem os objetivistas de todos os matizes, não 
pode ser oposta, ao menos não contra aqueles direitos que integrem o míni-
mo	existencial.	Fica	a	dúvida:	cabe	realizar	o	impossível,	materialmente	ou	
juridicamente falando? A reserva do possível chega a ser considerada uma 
importação indevida de teoria jurídica estrangeira (alguns indicam a sua 
origem na Alemanha!), inapta às terras brasileiras, já que somente possível 
sua	valia	em	países	desenvolvidos	(onde	o	mínimo	já	seria	atendido).	Fica	a	
dúvida: as lições econômicas sobre a escassez acaso são privilégio de países 
desenvolvidos?

Para a concepção relativista, os direitos, mesmo fundamentais, são 
relativos, e os custos vistos como internalidades aos direitos, sendo o con-
teúdo	do	direito	dado	por	suas	próprias	limitações.	Não	há	um	mínimo	exis-
tencial, e sim um algo (mínimo) a ser garantido apenas no caso concreto, com 
conteúdo	variável,	ditado	pelas	circunstâncias	e	limites	fáticos	e	jurídicos.	O	
mínimo	dos	direitos	e	o	máximo	no	caso	concreto	se	confundem.	O	conceito	
de mínimo existencial perde toda a sua serventia para os relativistas, pois se 
há	um	algo	(mínimo),	seu	conteúdo	é	variável,	e	não	fixo	ou	predeterminado.

3 A judicialização da política na prática: o modelo teórico da utopia

Após assistir ao aumento das condenações judiciais do Estado por 
omissão no dever de prestar medicamentos, duplicar estradas (e diminuir 
acidentes,	protegendo	a	vida),	construir	escolas	e	creches	etc.,	o	Supremo	
Tribunal Federal retomou o tratamento da questão em outras bases, tradu-
zíveis	na	ideia	de	ativismo	judicial.

Mas de acordo com a concepção objetivista ou com a concepção sub-
jetivista?

Ao se utilizar da teoria da proteção insuficiente para a fundamentação 
de	um	julgado,	por	óbvio,	se	está	a	afirmar	a	importância	de	certos	direitos.	
Desacompanhada de qualquer temperamento, o que se faz é simplesmente 
afirmar	certos	direitos	como	impositivos	ou	absolutos.	Os	custos	são	mera	
externalidade.	Trata-se	do	modelo	teórico	da	utopia	(GALDINO,	2005),	ou	
de	uma	teoria	radical	da	justiça	em	sua	utilização	não	ponderada.	Ou,	como	
diziam os antigos, “fiat justitia et pereat mundus”.

A	teoria	do	menosprezo	dos	custos	possui	duas	vertentes.
Através de uma delas, a carência de recursos é vista como mero “in-

teresse financeiro e secundário do Estado”, moralmente inferior ao direito 
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material	postergado.	Trata-se	do	perfeito	exemplo	de	utilização	do	argumen-
to de dissociação (PERELMAN), em que se busca convencer pelo descrédi-
to	forçado	a	um	argumento.	Olvida-se	que	as	escolhas	orçamentárias	são	
também escolhas morais e que o orçamento é um produto ético (GALDINO, 
2005).	Também	é	uma	teoria	afeita	ao	modelo	teórico	da	utopia.

Outra vertente da teoria do menosprezo dos custos é a prática usual 
de	microjustiça.	Como	condenações	pontuais	e	individuais,	são,	isolada-
mente, de pouca expressão e, em tese, absorvíveis no orçamento global, 
torna-se	factível	realizá-las.	Diferentemente	do	modelo	teórico	da	utopia,	
pode-se falar aqui na adoção do modelo teórico da verificação da limitação 
dos	recursos	(GALDINO,	2005),	em	que	o	custo	continua	sendo	uma	exter-
nalidade,	mas	se	verifica	a	existência	dos	recursos.	Se	há	recurso	financeiro,	
emprega-se-o independentemente da escolha política acerca do emprego 
feita	por	outros	Poderes.	Apenas	a	reserva	do	possível	material	ou	fática	é	
levada	em	consideração.

Todavia, tal prática ignora que a somatória de condenações individu-
ais pode ter efeitos ou consequências alarmantes (há estados da Federação 
brasileira	onde	50%	do	orçamento	estadual	para	a	saúde	são	consumidos	
em compras de medicamentos sob ordem judicial), bem ainda a quebra do 
princípio da isonomia dela decorrente (sendo, no mínimo, cínica a alegação 
de que o direito não socorre aos que dormem e não ingressam no Judiciário, 
já que o Poder Público não pode e não deve desenvolver políticas prestacio-
nais exclusivamente aos que a reclamem judicialmente, e sim, eticamente 
falando,	a	todos	que	dela	necessitem).

Exemplos há em que a solução é trazida pelo emprego de meios pro-
cessuais.	Como	a	revelia	contra	o	Poder	Público	não	pode	ser	empregada,	
vê-se amiúde a menção ao ônus da prova a cargo do Poder Público, e não 
desempenhado.	Exemplo	do	emprego	da	inversão	do	ônus	da	prova	é	a	STA	
278-6/AL,	em	que	não	se	levou	em	conta	a	alegação	do	estado	de	Alagoas	
de que a condenação no fornecimento de medicamento afetaria as finanças 
estaduais.	Confirmou-se	a	condenação	na	prestação,	porque	o	estado	de	
Alagoas	não	comprovou	a	impossibilidade	de	fornecimento	do	medicamento.	
Impossibilidade	material,	diga-se	de	passagem.

Outro argumento amiúde utilizado é o de compensação por inefici-
ência.	Dizendo-se	que	o	orçamento	é	mal	gasto,	ou	que	a	corrupção	consome	
recursos	que	poderiam	ser	gastos	de	melhor	forma.	Trata-se	de	um	sofis-
ma, pois se usa o mau emprego do recurso como premissa de um emprego 
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posterior de recursos sem nenhuma análise da pertinência deste emprego 
posterior.

Outro	argumento	é	o	de	urgência.	Apesar	das	alegações	de	que	a	pre-
tensão de atendimento médico fosse um privilégio em detrimento de outros 
pacientes necessitados, talvez em pior situação, decidiu-se que a demora 
no tratamento poderia custar a vida do autor, sobrepondo-se a urgência 
da proteção a este direito fundamental individual ao “interesse de cunho 
político	ou	material”.

Um misto do emprego de vários destes argumentos acima expostos 
pode ser extraído do precedente abaixo, do Superior Tribunal de Justiça 
(AgRg	888.325/RS):

PROCESSO	CIVIL.	ADMINISTRATIVO.	ANTECIPAÇÃO	DE	TUTELA.	NE-
GATIVA	DE	SEGUIMENTO.	FORNECIMENTO	DE	MEDICAMENTOS	PELO	
ESTADO.	BLOQUEIO	DE	VERBAS	PÚBLICAS.	MEDIDA	EXECUTIVA.	
POSSIBILIDADE,	IN	CASU.	PEQUENO	VALOR.	ART.	461,	§	5.º,	DO	CPC.	
ROL	EXEMPLIFICATIVO	DE	MEDIDAS.	PROTEÇÃO	CONSTITUCIONAL	
À	SAÚDE,	À	VIDA	E	À	DIGNIDADE	DA	PESSOA	HUMANA.	PRIMAZIA	
SOBRE	PRINCÍPIOS	DE	DIREITO	FINANCEIRO	E	ADMINISTRATIVO.	
NOVEL	ENTENDIMENTO	DA	E.	PRIMEIRA	TURMA.
1.	A	obrigação	de	fazer	que	encerra	prestação	de	fornecer	medica-
mentos admite como meio de sub-rogação, visando adimplemento 
de decisão judicial antecipatória dos efeitos da tutela proferida em 
desfavor do ente estatal, bloqueio ou seqüestro de verbas depositadas 
em	conta	corrente.
2.	Isto	por	que,	sob	o	ângulo	analógico,	as	quantias	de	pequeno	valor	
podem ser pagas independentemente de precatório e a fortiori serem, 
também,	entregues,	por	ato	de	império	do	Poder	Judiciário.
3.	Depreende-se	do	art.	461,	§	5.º	do	CPC,	que	o	legislador,	ao	possi-
bilitar ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas 
assecuratórias como a “imposição de multa por tempo de atraso, busca 
e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e im-
pedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força 
policial”, não o fez de forma taxativa, mas sim exemplificativa, pelo 
que, in casu, o seqüestro ou bloqueio da verba necessária à aquisição 
dos medicamentos objetos da tutela deferida, providência excepcional 
adotada em face da urgência e imprescindibilidade da prestação dos 
mesmos,	revela-se	medida	legítima,	válida	e	razoável.
4.	Deveras,	é	lícito	ao	julgador,	à	vista	das	circunstâncias	do	caso	con-
creto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo 
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em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão legal de todas 
as	hipóteses	fáticas.	Máxime	diante	de	situação	fática,	na	qual	a	desídia	
do ente estatal, frente ao comando judicial emitido, pode resultar em 
grave	lesão	à	saúde	ou	mesmo	por	em	risco	a	vida	do	demandante.
5.	Os	direitos	fundamentais	à	vida	e	à	saúde	são	direitos	subjetivos	
inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo primado, em um 
Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva especial 
proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer es-
pécies	de	restrições	legais.	Não	obstante	o	fundamento	constitucional,	
in casu,	merece	destaque	a	Lei	Estadual	n.º	9.908/93,	do	Estado	do	Rio	
Grande	do	Sul,	que	assim	dispõe	em	seu	art.	1.º:
	“Art.	1.º.	O	Estado	deve	fornecer,	de	forma	gratuita,	medicamentos	
excepcionais para pessoas que não puderem prover as despesas com 
os referidos medicamentos, sem privarem-se dos recursos indispen-
sáveis	ao	próprio	sustento	e	de	sua	família.
Parágrafo	único.	Consideram-se	medicamentos	excepcionais	aqueles	
que devem ser usados com freqüência e de forma permanente, sendo 
indispensáveis	à	vida	do	paciente.”
6.	A	Constituição	não	é	ornamental,	não	se	resume	a	um	museu	de	prin-
cípios, não é meramente um ideário; reclama efetividade real de suas 
normas.	Destarte,	na	aplicação	das	normas	constitucionais,	a	exegese	
deve	partir	dos	princípios	fundamentais,	para	os	princípios	setoriais.	
E, sob esse ângulo, merece destaque o princípio fundante da República 
que	destina	especial	proteção	a	dignidade	da	pessoa	humana.
7.	Outrossim,	a	tutela	jurisdicional	para	ser	efetiva	deve	dar	ao	lesado	
resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cum-
prida	voluntariamente.	O	meio	de	coerção	tem	validade	quando	capaz	
de	subjugar	a	recalcitrância	do	devedor.	O	Poder	Judiciário	não	deve	
compactuar com o proceder do Estado, que condenado pela urgência 
da situação a entregar medicamentos imprescindíveis à proteção da 
saúde e da vida de cidadão necessitado, revela-se indiferente à tutela 
judicial	deferida	e	aos	valores	fundamentais	por	ele	eclipsados.
8.	In	casu,	a decisão ora hostilizada pelo recorrente importa na negativa 
do bloqueio de valor em numerário suficiente à aquisição de medicamen-
to equivalente a três meses de tratamento, que além de não comprometer 
as finanças do Estado do Rio Grande do Sul, revela-se indispensável à 
proteção da saúde do autor da demanda que originou a presente con-
trovérsia, mercê de consistir em medida de apoio da decisão judicial 
em	caráter	de	sub-rogação.
9.	Agravo	Regimental	desprovido.	(Grifo	nosso.)



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

394

Exemplo de um “direito a algo” tomado como absoluto e associado 
ao “mínimo existencial”, capaz de inibir a discricionariedade do legislador, 
é dado, no julgamento do RE	436.996-6/SP,	pelo STF:

RECURSO	EXTRAORDINÁRIO	–	CRIANÇA	DE	ATÉ	SEIS	ANOS	DE	IDA-
DE	–	ATENDIMENTO	EM	CRECHE	E	EM	PRÉ-ESCOLA	–	EDUCAÇÃO	
INFANTIL	–	DIREITO	ASSEGURADO	PELO	PRÓPRIO	TEXTO	CONSTI-
TUCIONAL	(CF,	ART.	208,	IV)	–	COMPREENSÃO	GLOBAL	DO	DIREITO	
CONSTITUCIONAL	À	EDUCAÇÃO	–	DEVER	JURÍDICO	CUJA	EXECUÇÃO	
SE	IMPÕE	AO	PODER	PÚBLICO,	NOTADAMENTE	AO	MUNICÍPIO	(CF,	
ART.	211,	§	2º)	–	RECURSO	IMPROVIDO.
–	A	educação	infantil	representa	prerrogativa	constitucional	indispo-
nível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para efeito de seu 
desenvolvimento integral e como primeira etapa do processo de edu-
cação básica, o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, 
art.	208,	IV).
–	Essa	prerrogativa	jurídica,	em	conseqüência,	impõe,	ao	Estado,	por	
efeito da alta significação social de que se reveste a educação infantil, a 
obrigação constitucional de criar condições objetivas que possibilitem, 
de maneira concreta, em favor das “crianças de zero a seis anos de 
idade”	(CF,	art.	208,	IV),	o	efetivo	acesso	e	atendimento	em	creches		e	
unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão 
governamental, apta a frustrar, injustamente, por inércia, o  integral 
adimplemento, pelo Poder Público, de prestação estatal que  lhe impôs 
o	próprio	texto	da	Constituição	Federal.
–	A	educação	infantil,	por	qualificar-se	como	direito	fundamental	de	
toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a ava-
liações meramente discricionárias da Administração Pública, nem se 
subordina	a	razões	de	puro	pragmatismo	governamental.
–	Os	Municípios	—	que	atuarão,	prioritariamente,	no	ensino	fundamen-
tal	e	na	educação	infantil	(CF,	art.	211,	§	2º)	—	não	poderão	demitir-
-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi 
outorgado	pelo	art.	208,	IV,	da	Lei	Fundamental	da	República,	e	que		
representa fator de limitação da discricionariedade político-adminis-
trativa dos entes municipais, cujas opções, tratando-se do atendimento 
das	crianças	em	creche	(CF,	art.	208,	IV),	não	podem	ser	exercidas	de	
modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou 
de	mera	oportunidade,	a	eficácia	desse	direito	básico	de	índole	social.
–	Embora	resida,	primariamente,	nos	Poderes	Legislativo	e	Executi-
vo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se 
possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em 
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bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas 
definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos 
órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão — por importar em des-
cumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem 
em caráter mandatório — mostra-se apta a comprometer a eficácia e 
a integridade de direitos sociais e culturais impregnados  de estatura 
constitucional.	A	questão	pertinente	à	“reserva	do	possível”.	Doutrina.

No mesmo sentido, tem-se, também, pelo STF o julgamento do RE-
-AgR	393.175:

E	M	E	N	T	A:	PACIENTES	COM	ESQUIZOFRENIA	PARANÓIDE	E	DOENÇA	
MANÍACO-DEPRESSIVA	CRÔNICA,	COM	EPISÓDIOS	DE	TENTATIVA	
DE	SUICÍDIO	–	PESSOAS	DESTITUÍDAS	DE	RECURSOS	FINANCEIROS	
–	DIREITO	À	VIDA	E	À	SAÚDE	–	NECESSIDADE	IMPERIOSA	DE	SE	
PRESERVAR,	POR	RAZÕES	DE	CARÁTER	ÉTICO-JURÍDICO,	A	INTEGRI-
DADE	DESSE	DIREITO	ESSENCIAL	–	FORNECIMENTO	GRATUITO	DE	
MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CAREN-
TES	–	DEVER	CONSTITUCIONAL	DO	ESTADO	(CF,	ARTS.	5º,	“CAPUT”,	
E	196)	–	PRECEDENTES	(STF)	–	ABUSO	DO	DIREITO	DE	RECORRER	
–	IMPOSIÇÃO	DE	MULTA	–	RECURSO	DE	AGRAVO	IMPROVIDO.	O	DI-
REITO	À	SAÚDE	REPRESENTA	CONSEQÜÊNCIA	CONSTITUCIONAL	
INDISSOCIÁVEL	DO	DIREITO	À	VIDA.	–	O	direito	público	subjetivo	à	
saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à gene-
ralidade	das	pessoas	pela	própria	Constituição	da	República	(art.	196).	
Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade 
deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe 
formular — e implementar — políticas sociais e econômicas idôneas 
que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à 
assistência	farmacêutica	e	médico-hospitalar.	–	O	direito	à	saúde	—	
além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 
pessoas — representa conseqüência constitucional indissociável do 
direito	à	vida.	O	Poder	Público,	qualquer	que	seja	a	esfera	institucional	
de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode 
mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena 
de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento 
inconstitucional.	A	INTERPRETAÇÃO	DA	NORMA	PROGRAMÁTICA	
NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL IN-
CONSEQÜENTE.	–	O	caráter	programático	da	regra	inscrita	no	art.	
196	da	Carta	Política	—	que	tem	por	destinatários	todos	os	entes	po-
líticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa 
do Estado brasileiro — não pode converter-se em promessa constitu-
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cional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas 
expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira 
ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto 
irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a pró-
pria	Lei	Fundamental	do	Estado.	DISTRIBUIÇÃO	GRATUITA,	A	PESSOAS	
CARENTES,	DE	MEDICAMENTOS	ESSENCIAIS	À	PRESERVAÇÃO	DE	
SUA	VIDA	E/OU	DE	SUA	SAÚDE:	UM	DEVER	CONSTITUCIONAL	QUE	O	
ESTADO	NÃO	PODE	DEIXAR	DE	CUMPRIR. – O reconhecimento judicial 
da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medi-
camentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais 
da	Constituição	da	República	(arts.	5º,	“caput”,	e	196)	e	representa,	na	
concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à 
vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e 
nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e 
de	sua	essencial	dignidade.	Precedentes	do	STF.	MULTA	E	EXERCÍCIO	
ABUSIVO	DO	DIREITO	DE	RECORRER. – O abuso do direito de recorrer 
— por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-
-jurídico da lealdade processual — constitui ato de litigância malicio-
sa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em 
que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, 
hipótese	em	que	se	legitima	a	imposição	de	multa.	A	multa	a	que	se	
refere	o	art.	557,	§	2º,	do	CPC	possui	função	inibitória,	pois	visa	a	im-
pedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida 
utilização do processo como instrumento de retardamento da solução 
jurisdicional	do	conflito	de	interesses.	Precedentes.

E vale lembrar que, afirmada a exigência da prestação pelo Poder 
Público, o Judiciário dispõe de inúmeros meios para a implementação de 
suas decisões: sequestro de verbas, multas diárias, condenação por impro-
bidade	administrativa,	responsabilização	criminal	etc.,	havendo	ainda	meios	
de	intervenção	federal	ou	estadual.

4 Da judicialização da política à judicialização do jurídico

Se há direito a assegurar, não há, de fato, que falar em discricionarie-
dade.	O	papel	do	Judiciário	corresponde	a	assegurar	direitos	fundamentais	
exigíveis, direitos cuja negativa de concretização pelos demais Poderes deve 
ser	considerada	uma	omissão	culposa	e	juridicamente	indevida.	

O	Poder	Judiciário,	hoje,	no	dizer	de	Mauro	Cappelletti	(1988),	na	sua	
obra Juízes legisladores, convive com a explosão de litigiosidade resultante do 
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próprio intervencionismo corrente, por parte do estado social, e tornou-se 
ou deve se tornar enfim o terceiro gigante, “capaz de controlar o legislador 
mastodonte	e	o	leviantesco	administrador”.

Todavia, não se pode se deixar levar por uma ingenuidade positivista 
e acreditar que a mera positivação de algum direito no texto constitucional 
baste	à	sua	justiciabilidade.	Nem	todos	o	são	(justiciáveis	ou	exigíveis).

Por outro lado, não se pode se deixar levar por uma indiferença po-
sitivista e acreditar que não há direitos fundamentais a efetivar ou omissões 
inconstitucionais	a	se	corrigir.

5 Macrojustiça e microjustiça

Não se pode ainda adotar como modelo de atuação do Poder Judici-
ário	a	judicialização	de	demandas	individuais	(BARROSO,	2011).

Os perigos da proliferação de demandas individuais são evidentes, 
tanto	os	orçamentários	quanto	os	violadores	da	isonomia.	Daí	diversos	juris-
tas,	como	Barroso	(2011),	defenderem	a	transformação	de	políticas	individu-
ais	em	políticas	coletivas,	inclusive	através	dos	meios	processuais	adequados.

Somente através de uma concepção macrojudicial poder-se-á avaliar 
a	adequada	alocação	de	recursos	escassos.	Estudos	e	levantamentos	vêm	de-
monstrando que as ações judiciais são movidas pelos mais ricos (com acesso 
a	melhores	advogados)	e	nos	estados	mais	ricos	da	Federação.	Apenas	Santa	
Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná, estados com 
os	maiores	IDH	do	país,	concentram	74%	das	ações	contra	o	Ministério	da	
Saúde,	segundo	o	PNUD	(2009).

O Judiciário vem sendo instado a compreender o tratamento das 
questões prestacionais não de modo individualizado, este que foi o seu para-
digma até agora, mas de modo global, tal como fazem o legislador e o admi-
nistrador.	Somente	assim	poderá	avaliar	a	eficiência	das	escolhas	adotadas	
e	a	culpa	nas	omissões,	arbitrárias	ou	não,	operadas.

Já se coloca explicitamente a questão de que nenhum sistema de saú-
de deve proporcionar livre acesso a tratamentos experimentais, descabendo 
ao Judiciário, assim, realizar condenações a que o Poder Público arque com 
gastos	nesse	sentido.	Já	se	vem	sensibilizando	o	Poder	Judiciário	no	senti-
do da maximização de resultados, própria até então somente aos demais 
Poderes, mas indispensável quando se pensa em eficiência no emprego de 
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recursos	escassos.	O	Poder	Público	deve	alcançar	o	maior	número	com	o	
mesmo	volume	de	recursos.

Exemplificativa desta mudança no seio do Judiciário é a Recomenda-
ção	31,	de	30/03/2010,	do	Conselho	Nacional	de	Justiça,	que	visou	à	adoção	
de medidas objetivando melhor subsidiar os magistrados e demais opera-
dores do direito, para assegurar maior eficiência na solução das demandas 
judiciais envolvendo a assistência à saúde:

Recomendação	nº	31,	de	30	de	março	de	2010
O	PRESIDENTE	DO	CONSELHO	NACIONAL	DE	JUSTIÇA	–	CNJ,	no	uso	
de suas atribuições, e
CONSIDERANDO o grande número de demandas envolvendo a assis-
tência à saúde em tramitação no Poder Judiciário brasileiro e o repre-
sentativo dispêndio de recursos públicos decorrente desses processos 
judiciais;
CONSIDERANDO a relevância dessa matéria para a garantia de uma 
vida digna à população brasileira;
CONSIDERANDO	que	ficou	constatada	na	Audiência	Pública	nº	4,	reali-
zada pelo Supremo Tribunal Federal para discutir as questões relativas 
às demandas judiciais que objetivam o fornecimento de prestações de 
saúde, a carência de informações clínicas prestadas aos magistrados 
a respeito dos problemas de saúde enfrentados pelos autores dessas 
demandas;
CONSIDERANDO que os medicamentos e tratamentos utilizados no 
Brasil	dependem	de	prévia	aprovação	pela	ANVISA,	na	forma	do	art.	12	
da	Lei	6.360/76	c/c	a	Lei	9.782/99,	as	quais	objetivam	garantir	a	saúde	
dos usuários contra práticas com resultados ainda não comprovados 
ou mesmo contra aquelas que possam ser prejudiciais aos pacientes;
CONSIDERANDO as reiteradas reivindicações dos gestores para que 
sejam ouvidos antes da concessão de provimentos judiciais de urgência 
e a necessidade de prestigiar sua capacidade gerencial, as políticas 
públicas existentes e a organização do sistema público de saúde;
CONSIDERANDO	a	menção,	realizada	na	audiência	pública	nº	04,	à	
prática de alguns laboratórios no sentido de não assistir os pacientes 
envolvidos em pesquisas experimentais, depois de finalizada a expe-
riência,	bem	como	a	vedação	do	item	III.3,	“p”,	da	Resolução	196/96	
do Conselho Nacional de Saúde;
CONSIDERANDO que, na mesma audiência, diversas autoridades e 
especialistas, tanto da área médica quanto da jurídica, manifestaram-
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-se acerca de decisões judiciais que versam sobre políticas públicas 
existentes, assim como a necessidade de assegurar a sustentabilidade 
e gerenciamento do SUS;
CONSIDERANDO, finalmente, indicação formulada pelo grupo de tra-
balho	designado,	através	da	Portaria	nº	650,	de	20	de	novembro	de	
2009,	do	Ministro	Presidente	do	Conselho	Nacional	de	Justiça,	para	
proceder a estudos e propor medidas que visem a aperfeiçoar a pres-
tação jurisdicional em matéria de assistência à saúde;
CONSIDERANDO	a	decisão	plenária	da	101ª	Sessão	Ordinária	do	dia	
23	de	março	de	2010	deste	E.	Conselho	Nacional	de	Justiça,	exarada	
nos	autos	do	Ato	nº	0001954-62.2010.2.00.0000;
RESOLVE:
I.	Recomendar	aos	Tribunais	de	Justiça	dos	Estados	e	aos	Tribunais	
Regionais Federais que:
a)	até	dezembro	de	2010	celebrem	convênios	que	objetivem	dispo-
nibilizar apoio técnico composto por médicos e farmacêuticos para 
auxiliar os magistrados na formação de um juízo de valor quanto à 
apreciação das questões clínicas apresentadas pelas partes das ações 
relativas à saúde, observadas as peculiaridades regionais;
b) orientem, através das suas corregedorias, aos magistrados vincu-
lados, que:
b.1)	procurem	instruir	as	ações,	tanto	quanto	possível,	com	relatórios	
médicos, com descrição da doença, inclusive CID, contendo prescri-
ção de medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, 
produtos, órteses, próteses e insumos em geral, com posologia exata;
b.2)	evitem	autorizar	o	fornecimento	de	medicamentos	ainda	não	regis-
trados pela ANVISA, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções 
expressamente previstas em lei;
b.3)	ouçam,	quando	possível,	preferencialmente	por	meio	eletrônico,	
os gestores, antes da apreciação de medidas de urgência;
b.4)	verifiquem,	junto	à	Comissão	Nacional	de	Ética	em	Pesquisas	
(CONEP), se os requerentes fazem parte de programas de pesquisa 
experimental dos laboratórios, caso em que estes devem assumir a 
continuidade do tratamento;
b.5)	determinem,	no	momento	da	concessão	de	medida	abrangida	por	
política pública existente, a inscrição do beneficiário nos respectivos 
programas;
c) incluam a legislação relativa ao direito sanitário como matéria in-
dividualizada no programa de direito administrativo dos respectivos 



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

400

concursos para ingresso na carreira da magistratura, de acordo com 
a	relação	mínima	de	disciplinas	estabelecida	pela	Resolução	75/2009	
do Conselho Nacional de Justiça;
d) promovam, para fins de conhecimento prático de funcionamento, 
visitas dos magistrados aos Conselhos Municipais e Estaduais de Saúde, 
bem como às unidades de saúde pública ou conveniadas ao SUS, dispen-
sários de medicamentos e a hospitais habilitados em Oncologia como 
Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON 
ou Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia - CACON;

II. Recomendar à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados – ENFAM, à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamen-
to de Magistrados do Trabalho – ENAMAT e às Escolas de Magistratura 
Federais e Estaduais que:

a) incorporem o direito sanitário nos programas dos cursos de formação, 
vitaliciamento e aperfeiçoamento de magistrados;

b) promovam a realização de seminários para estudo e mobilização na 
área da saúde, congregando magistrados, membros do ministério público 
e gestores, no sentido de propiciar maior entrosamento sobre a matéria;

Publique-se e encaminhe-se cópia desta Recomendação a todos os Tri-
bunais.

Ministro GILMAR MENDES

O conteúdo desta Resolução mostra o esforço hoje desenvolvido em 
prol da macrojustiça e do abandono do modelo e do paradigma da micro-
justiça.

Tem-se, com isto, a superação dos modelos teóricos da indiferença, da 
verificação externa dos custos e da utopia, com a adoção do modelo teórico 
dos	custos	do	direito	(GALDINO,	2005),	em	que	finalmente	caberá	atentar	
para	a	reserva	do	possível	no	sentido,	além	de	material,	jurídico.

Este sentido jurídico surge justamente da compreensão de que não 
há direitos a qualquer custo e de que se deve levar a escassez a sério caso 
se	pretenda	levar	os	direitos	a	sério	(GALDINO,	2005).

6 Conclusão: o princípio da confiança

É certo que, como aduziu o ministro Celso de Mello no julgamento 
acima reproduzido, não se pode deixar que qualquer direito fundamental 
se torne “promessa constitucional inconsequente ou gesto irresponsável 
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de infidelidade governamental ao que determina a própria lei fundamental 
do	estado”.	Mas	se	deve	sempre	aferir	se	este	direito	é	de	fato	judicializável	
e	exigível.	Em	suma,	se	o	Estado	agiu	com	culpa	ou	de	modo	ineficiente	ao	
ignorar	a	prestação	relacionada	a	um	direito	fundamental.

Há, em relação aos Poderes Legislativo e Executivo, algo muito básico: 
somente	quando	falta	confiança	neles	é	que	pode	agir	o	Poder	Judiciário.	
Em outras palavras, o limite da atuação do Poder Judiciário é a confiança 
em que o Poder Legislativo e o Poder Executivo estão a atuar no limite de 
suas forças, utilizando de todos os recursos disponíveis e maximizando os 
resultados	a	partir	de	seu	emprego.	A	confiança	de	que	os	membros	do	par-
lamento	e	do	executivo	são	eleitos	para	este	fim	e	o	cumprem.	A	confiança	
deve ainda incluir a ideia de que o eventual mau emprego de recursos (pelo 
Executivo ou pelo Legislativo) é algo possível para toda e qualquer pessoa 
que se disponha a administrar aqueles recursos de boa fé, minimizando 
qualquer	margem	de	“mau	emprego”.

Cumpre dizer que não há fundamento para se reconhecer ao Poder 
Judiciário	brasileiro	uma	confiança	em	nível	acima	dos	outros	Poderes.	O	
Judiciário ignora que o melhor caminho para obter a confiança da sociedade 
não é presumir que não exista da parte dos demais Poderes a intenção e a 
prática eficientes (o que serve a produzir muitas escolhas inconscientes pelo 
Judiciário), nem se substituir quem republicanamente deveria realizar as 
escolhas políticas (achando-se o Judiciário mais preparado, menos corrupto 
e melhor intencionado para gerir políticas públicas e, com isto, produzindo a 
“deseducação”	ou	o	“esquecimento”	cívicos	em	relação	aos	demais	Poderes).

O problema da judicialização da política vem acontecendo muito mais 
nos países de desenvolvimento tardio do que em países desenvolvidos, onde 
o princípio da confiança nos Poderes Executivo e Legislativo possui prática 
em graus mais elevados e onde a responsabilidade individual e pública é 
levada	a	sério.	Este	parece	ser	o	melhor	caminho,	já	que	a	escolha	do	Poder	
Judiciário como a via preferencial ou exclusiva para a satisfação de direitos 
fundamentais basicamente funciona como índice de nossa baixa cidadania 
e	do	mau	funcionamento	do	Estado	e	da	sociedade.
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“Lei da Ficha Limpa”

Sávio Soares Klein1

Introdução

O presente artigo visa concluir etapa da II Jornada de Direito Constitu-
cional	organizada	pela	Escola	da	Magistratura	Federal	da	1ª	Região,	realizada	
durante	os	dias	3	a	5	de	outubro	de	2012,	em	Salvador,	Bahia.

Serão	abordados	os	seguintes	temas:	Lei	Complementar	135/2010,	
principais modificações, teses sobre sua inconstitucionalidade e divergências 
jurisprudenciais.

A Lei Complementar 135/2010

Importante	destacar	que	a	Lei	Complementar	135	regulamenta	o	
art.	15,	§	9º,	da	Constituição	da	República ao estabelecer novas hipóteses 
de	inelegibilidades.

A	Lei	Complementar	135,	de	4	de	junho	de	2010,	é	fruto	de	projeto	
de	lei	de	iniciativa	popular.	A	campanha	e	a	coleta	de	assinaturas	foram	
capitaneadas	pela	Conferência	Nacional	dos	Bispos	do	Brasil	–	CNBB	e	pelo	
Movimento	de	Combate	à	Corrupção	Eleitoral	–	MCCE.

A referida legislação é popularmente conhecida como “Lei da Ficha 
Limpa”	e	modifica	a	lei	das	inelegibilidades	–	Lei	Complementar	64/1990.

A	Lei	Complementar	135/2010	amplia	o	rol	das	inelegibilidades	ao	
acrescentar	várias	alíneas	ao	art.	1º,	I,	da	Lei	Complementar	64.

Art.	2o A Lei Complementar no	64,	de	1990,	passa	a	vigorar	com	as	
seguintes alterações:
“Art.	1º	[...]
I	–	[...]
[...]

1	Juiz	federal	substituto.
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c) o Governador e o Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal 
e o Prefeito e o Vice-Prefeito que perderem seus cargos eletivos por 
infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica 
do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições 
que se realizarem durante o período remanescente e nos 8 (oito) anos 
subsequentes ao término do mandato para o qual tenham sido eleitos;
d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente 
pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferi-
da por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder 
econômico ou político, para a eleição na qual concorrem ou tenham 
sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 (oito) 
anos seguintes;
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou pro-
ferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcur-
so do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:
1.	contra	a	economia	popular,	a	fé	pública,	a	administração	pública	e	
o patrimônio público;
2.	contra	o	patrimônio	privado,	o	sistema	financeiro,	o	mercado	de	
capitais e os previstos na lei que regula a falência;
3.	contra	o	meio	ambiente	e	a	saúde	pública;
4.	eleitorais,	para	os	quais	a	lei	comine	pena	privativa	de	liberdade;
5.	de	abuso	de	autoridade,	nos	casos	em	que	houver	condenação	à	
perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública;
6.	de	lavagem	ou	ocultação	de	bens,	direitos	e	valores;
7.	de	tráfico	de	entorpecentes	e	drogas	afins,	racismo,	tortura,	terro-
rismo e hediondos;
8.	de	redução	à	condição	análoga	à	de	escravo;
9.	contra	a	vida	e	a	dignidade	sexual;	e
10.	praticados	por	organização	criminosa,	quadrilha	ou	bando;
f) os que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele incom-
patíveis, pelo prazo de 8 (oito) anos;
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou fun-
ções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure 
ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível 
do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada 
pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) 
anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o 
disposto	no	inciso	II	do	art.	71	da	Constituição	Federal,	a	todos	os	
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ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem 
agido nessa condição;
h) os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou 
fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder 
econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada 
em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, para a eleição na 
qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que 
se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes;
[...]
j) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou pro-
ferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, 
por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos 
de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos 
em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do 
diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição;
k) o Presidente da República, o Governador de Estado e do Distrito 
Federal, o Prefeito, os membros do Congresso Nacional, das Assem-
bleias Legislativas, da Câmara Legislativa, das Câmaras Municipais, que 
renunciarem a seus mandatos desde o oferecimento de representação 
ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência 
a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei 
Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as 
eleições que se realizarem durante o período remanescente do man-
dato para o qual foram eleitos e nos 8 (oito) anos subsequentes ao 
término da legislatura;
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em de-
cisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, 
por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao 
patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou 
o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após 
o cumprimento da pena;
m) os que forem excluídos do exercício da profissão, por decisão san-
cionatória do órgão profissional competente, em decorrência de in-
fração ético-profissional, pelo prazo de 8 (oito) anos, salvo se o ato 
houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário;
n) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou 
proferida por órgão judicial colegiado, em razão de terem desfeito ou 
simulado desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar 
caracterização de inelegibilidade, pelo prazo de 8 (oito) anos após a 
decisão que reconhecer a fraude;
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o) os que forem demitidos do serviço público em decorrência de pro-
cesso administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado 
da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder 
Judiciário;
p) a pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por 
doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado 
ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 
(oito) anos após a decisão, observando-se o procedimento previsto 
no	art.	22;
q) os magistrados e os membros do Ministério Público que forem apo-
sentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham 
perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou 
aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo 
disciplinar, pelo prazo de 8 (oito) anos;

Como	dito:	a	Lei	Complementar	135/2010	amplia	o	rol	das	inelegi-
bilidades	ao	acrescentar	várias	alíneas	ao	art.	1º,	I,	da	Lei	Complementar	64.

Nota-se que a “Lei da Ficha Limpa” visa proteger a probidade admi-
nistrativa	e	a	moralidade	no	exercício	do	mandato.

As principais modificações introduzidas pela nova legislação, que 
merecem destaque, são as previsões de impedimentos à capacidade eleitoral 
passiva para:

a) as pessoas condenadas por um órgão colegiado pelos crimes contra 
a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patri-
mônio público; contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o 
mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência; contra 
o meio ambiente e a saúde pública; crimes eleitorais, para os quais a 
lei comine pena privativa de liberdade; de abuso de autoridade, nos 
casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação 
para o exercício de função pública; de lavagem ou ocultação de bens, 
direitos e valores; de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, 
tortura, terrorismo e hediondos; de redução à condição análoga à de 
escravo; contra a vida e a dignidade sexual; e os praticados por orga-
nização criminosa, quadrilha ou bando; 
b) aqueles que tiverem suas contas rejeitadas por meio da análise 
política (pelo Parlamento) ou técnica (Tribunal de Contas);
c) os mandatários que renunciarem após o protocolo de uma imputa-
ção	que	leve	a	sua	cassação.
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Oportuno	salientar	que	a	Lei	Complementar	135	foi	objeto	de	diversas	
impugnações	pelo	argumento	de	sua	inconstitucionalidade.

O	Tribunal	Superior	Eleitoral	entendeu	que	a	Lei	135	se	aplicava	para	
as	eleições	do	ano	de	2010	e	produziria	efeitos,	inclusive,	para	as	condena-
ções	anteriores	a	sua	vigência	(TSE,	Consulta	1120-26.2010.6.00.0000,	rela-
tor	o	ministro	Hamilton	Carvalhido,	e	TSE,	Consulta	1147-09.2010.6.00.0000,	
Classe	10,	Brasília,	relator	ministro	Arnaldo	Versiani).

A posição vencedora, no âmbito da Corte Eleitoral, foi no sentido de 
que	não	incidia	o	art.	16	da	Constituição	da	República	para	a	“Lei	da	Ficha	
Limpa” haja vista que a nova legislação não teria alterado substancialmente 
o	processo	eleitoral.	

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a Lei Com-
plementar	135	produziria	efeitos	a	partir	das	eleições	municipais	de	2012.

Por	apertada	maioria	firmou-se	a	posição	no	sentido	de	que	o	art.	16	
da Constituição da República impede a aplicação da nova legislação para as 
eleições	ocorridas	no	prazo	de	um	ano	de	sua	vigência.

Conclusões

Posto isso, é possível concluir:
a)	A	Lei	Complementar	135/2010	ampliou	o	rol	das	inelegibilidades	

regulamentando	o	art.	15,	§	9º,	da	Constituição	da	República	de	1988;
b) Trata-se de um projeto de lei de iniciativa popular que represen-

tou um avanço institucional para o Estado Democrático de Direito tendo em 
vista que visa proteger a probidade e a moralidade no exercício no mandato;

c) A nova legislação foi objeto de impugnações pela pecha da incons-
titucionalidade;

d) Em um primeiro momento, o Tribunal Superior Eleitoral consi-
derou	aplicável	a	Lei	Complementar	135/2010	para	as	eleições	correntes	
do	ano	de	2010;

e) Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal divergiu e deliberou, em 
apertada maioria, a aplicabilidade da “Lei da Ficha Limpa” somente para as 
eleições	municipais	do	ano	de	2012;

f) O entendimento firmado é no sentido da ausência de violação do 
princípio	constitucional	da	presunção	de	inocência.
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Direito à moradia e a responsabilidade do fiador em 
contrato de locação

Wagner Mota Alves de Souza1

O elemento central do conceito de obrigação é a prestação que deve 
ser compreendida como um comportamento de dar (dare), fazer (facere ou 
praestare) e não fazer2.	Obrigação	é	uma	relação	jurídica	caracterizada	por	
um vínculo que une credor (sujeito ativo) e devedor (sujeito passivo) e pelo 
qual aquele pode exigir deste o cumprimento de uma prestação patrimonial3.	
Caso não seja cumprida espontaneamente, responderá o devedor com o seu 
patrimônio.

Modernamente destaca-se, no âmbito da relação obrigacional, a 
distinção entre débito (debitum ou schuld) e responsabilidade (obligatio ou 
haftung).	A	relação	obrigacional	tem	como	fim	imediato	a	prestação	e	como	
fim	mediato	a	sujeição	do	patrimônio	do	devedor.	Assim,	debitum é o dever 
de prestar e obligatio	é	a	responsabilidade.	

Orlando	Gomes	(1976,	p.	21-22)	esclarece	que	podem	existir	relações	
jurídicas obrigacionais nas quais se verifica a existência de: (a) debitum sem 
obligatio (obrigação natural) (b) debitum sem obligatio próprio (obrigação 
imperfeita garantida por terceiro); (c) obligatio sem debitum próprio (ga-
rantia real oferecida por terceiro); (d) obligatio sem debitum atual (contrato 
de	fiança).	Sem	a	obligatio a relação obrigacional não se torna perfeita, pois 
ausente	a	exigibilidade.

Segundo a técnica jurídica, responsabilidade é o dever jurídico de re-
parar um prejuízo.	Este	prejuízo	pode	advir,	basicamente,	de	duas	situações:	
a) a inexecução de um contrato (responsabilidade contratual); b) a violação 

1 Juiz	federal	substituto.
2Prestações	positivas	e	negativas,	respectivamente.
3Este	é	o	conceito	clássico	que	concede	maior	prevalência	à	obrigação	sob	o	prisma	passivo.	Sob	a	
perspectiva	ativa,	a	relação	obrigacional	identifica-se	com	o	direito	de	crédito	(uma	de	suas	par-
tes), sendo perfeitamente admissível a denominação de direito de crédito como sinônima de direi-
to	das	obrigações.
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de um direito subjetivo sem relação jurídica preexistente (responsabilidade 
extracontratual).

A fiança é espécie de contrato pelo qual uma pessoa garante satisfazer 
ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra 
(art.	818	do	CC).	Tem-se	formada	uma	relação	jurídica	na	qual	o	fiador	se	
responsabiliza	pela	obrigação	de	terceiro	(afiançado).

A	fiança	é	negócio	jurídico	que	tem	como	partes	o	fiador	e	o	credor.	
O	afiançado	não	é	parte	deste	negócio.	Por	esta	razão,	pode-se	estipular	a	
fiança, ainda que sem consentimento do devedor ou contra a sua vontade 
(art.	820	do	CC).	Embora	diga	respeito	apenas	ao	fiador,	sendo	ele	casado,	
exige-se a outorga uxória4.	

O nosso objetivo é investigar alguns dos efeitos da fiança, especial-
mente, aqueles que tocam à subsidiariedade e a sub-rogação e sua correlação 
com o direito social à moradia	previsto	na	Constituição	Federal.	Estão	os	
referidos efeitos previstos nos artigos que seguem transcritos:

Art.	827.	O	fiador	demandado	pelo	pagamento	da	dívida	tem	direito	
a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os 
bens	do	devedor.
Parágrafo	único.	O	fiador	que	alegar	o	benefício	de	ordem,	a	que	se	
refere este artigo, deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo mu-
nicípio,	livres	e	desembargados,	quantos	bastem	para	solver	o	débito.
Art.	831.	O	fiador	que	pagar	integralmente	a	dívida	fica	sub-rogado	
nos direitos do credor; mas só poderá demandar a cada um dos outros 
fiadores	pela	respectiva	quota.

O benefício de ordem	referido	no	art.	827	do	CC	pode	ser	alvo	de	re-
núncia e pode ser afastado pela insolvência ou falência do devedor principal, 
bem	como	pela	existência	de	solidariedade.	De	outro	lado,	assiste	ao	fiador	
que paga integralmente o débito o direito de sub-rogar-se nos direitos do 
credor.	

4	DIREITO	CIVIL.	RECURSO	ESPECIAL.	FIANÇA.	OUTORGA	UXÓRIA	OU	MARITAL.	AUSÊNCIA.	NULI-
DADE	TOTAL	DA	GARANTIA.	PRECEDENTES.	RECURSO	ESPECIAL	CONHECIDO	E	PROVIDO.
1.	É	firme	a	jurisprudência	do	Superior	Tribunal	de	Justiça	no	sentido	de	ser	nula	a	fiança	prestada	
sem	a	necessária	outorga	uxória	ou	marital,	não	havendo	considerá-la	parcialmente	eficaz	para	
constranger	a	meação	do	cônjuge	fiador.
2.	Recurso	especial	conhecido	e	provido.	(REsp	851.364/RS,	relator	ministro	ARNALDO	ESTEVES	
LIMA,	QUINTA	TURMA,	julgado	em	06.09.2007,	DJ	22.10.2007	p.	359.)
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“Sub-rogação é a substituição de uma pessoa, ou de uma coisa, por 
outra	pessoa,	ou	outra	coisa,	em	uma	relação	jurídica”	(GONÇALVES,	2010,	
p.	91).	Substituindo	a	pessoa,	tem-se	a	sub-rogação pessoal; substituindo-se 
a coisa, a sub-rogação real.	A	sub-rogação	legal	está	prevista	no	art.	346	do	
CC, que cita as hipóteses de incidência:

A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor: a) do credor que 
paga a dívida do devedor comum; b) do adquirente do imóvel hipoteca-
do, que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o 
pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel; c) do terceiro 
interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no 
todo	ou	em	parte.

Terceiro interessado é aquele que pode ter o patrimônio afetado pela 
dívida,	a	exemplo	do	fiador,	avalista,	devedor	solidário,	etc.

No caso de fiança prestada em contrato de locação de imóvel residen-
cial, há mais um efeito que, nos parece, acarreta uma distorção na sua 
disciplina	normativa.	Trata-se	da penhorabilidade do bem de família 
do fiador.

A	Lei	8.009/1990	prescreve:

Art.	3º	A	impenhorabilidade	é	oponível	em	qualquer	processo	de	exe-
cução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, 
salvo se movido:
[...]
VII	–	por	obrigação	decorrente	de	fiança	concedida	em	contrato	de	
locação.	

Dispondo o fiador do benefício de ordem, poderá invocá-lo indican-
do	bens	penhoráveis	do	devedor	principal.	Mas,	se	inexistirem	tais	bens	ou	
se	o	fiador	não	dispuser	de	tal	prerrogativa,	surgem	algumas	questões.	O	
bem de família do fiador responde pela dívida? Sendo o devedor principal 
proprietário de bem de família, poderá a coisa ser penhorada em favor do 
fiador para adimplemento do crédito sub-rogado?

A primeira pergunta é respondida pela jurisprudência do STF, que 
tem entendimento consolidado no sentido da constitucionalidade do disposi-
tivo	acima	transcrito,	conforme	se	constatada	do	julgamento	do	RE	407688/
SP, in verbis.
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FIADOR.	Locação.	Ação	de	despejo.	Sentença	de	procedência.	Execução.	
Responsabilidade	solidária	pelos	débitos	do	afiançado.	Penhora	de	seu	
imóvel	residencial.	Bem	de	família.	Admissibilidade.	Inexistência	de	
afronta	ao	direito	de	moradia,	previsto	no	art.	6º	da	CF.	Constitucio-
nalidade	do	art.	3º,	inc.	VII,	da	Lei	nº	8.009/90,	com	a	redação	da	Lei	
nº	8.245/91.	Recurso	extraordinário	desprovido.	Votos	vencidos.	A	
penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, 
objeto	do	art.	3º,	inc.	VII,	da	Lei	nº	8.009,	de	23	de	março	de	1990,	com	
a	redação	da	Lei	nº	8.245,	de	15	de	outubro	de	1991,	não	ofende	o	art.	
6º	da	Constituição	da	República.
(RE	407688,	Relator(a):	min.	CEZAR	PELUSO,	Tribunal	Pleno,	julgado	
em	08/02/2006,	DJ	06-10-2006	PP-00033	EMENT	VOL-02250-05	
PP-00880	RTJ	VOL-00200-01	PP-00166	RJSP	v.	55,	n.	360,	2007,	p.	
129-147.)

O entendimento sufragado pela Excelsa Corte admite que a penhora 
do bem de família pertencente ao fiador, decorrente de fiança prestada em 
contrato	de	locação,	não	viola	o	disposto	no	art.	6º	da	CF,	com	a	redação	
dada	pela	EC	26/2000.	Em	síntese,	a	maioria	dos	ministros	considerou	que	
o direito à moradia não se confunde com o direito à propriedade imobiliária 
e que o reforço de garantias em matéria locatícia representa um estímulo 
ao acesso à habitação, constituindo reforço das garantias contratuais dos 
locadores,	afastando	a	necessidade	de	garantias	mais	onerosas.

Esta orientação foi ratificada em sede de Repercussão Geral, RE 
612360/SP,	ipsis litteris: 

CONSTITUCIONALIDADE DA PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DO 
FIADOR.	RATIFICAÇÃO	DA	JURISPRUDÊNCIA	FIRMADA	POR	ESTA	
SUPREMA	CORTE.	EXISTÊNCIA	DE	REPERCUSSÃO	GERAL.
(RE	612360,	Relator(a):	min.	ELLEN	GRACIE,	Tribunal	Pleno,	julgado	
em	13/08/2010,	DJ	06-10-2006	PP)	

Nosso objetivo neste trabalho não é revisitar a tese da não recepção 
do	art.	3º,	VII,	da	Lei	8.009/1990	pela	EC	26/2000,	mas	verificar	como	este	
entendimento	potencializa	distorções	em	matéria	infraconstitucional.

É o que ocorre, por exemplo, com a resposta dada pelo STJ à segunda 
pergunta.	O	Tribunal	Superior	considera	inadmissível	a	pretensão	do	fiador	
de	obter	a	penhora	do	bem	de	família	do	devedor	principal.
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LOCAÇÃO.	FIADOR	QUE	PAGA	A	DÍVIDA	AO	LOCADOR.	SUB-ROGAÇÃO	
LEGAL.	EXECUÇÃO	CONTRA	O	LOCATÁRIO-AFIANÇADO.	BEM	DE	FA-
MÍLIA.	PENHORA.	IMPOSSIBILIDADE	LEGAL.
1.	A	impenhorabilidade	do	bem	de	família	é	regra,	somente	cabendo	
as	exceções	legalmente	previstas.	Nos	termos	da	Lei	nº	8.009/90,	art.	
3º,	VII	(incluído	pela	Lei	nº	8.245/91,	art.	82),	é	possível	a	penhora	
do bem de família como garantia de obrigação decorrente de fiança 
concedida	em	contrato	de	locação.
2.	O	fiador	que	paga	integralmente	a	dívida	a	qual	se	obrigou,	fica	
sub-rogado	nos	direitos	e	garantias	do	locador-credor.	Entretanto,	
não há como estender-lhe o privilégio da penhorabilidade do bem de 
família em relação ao locatário-afiançado, taxativamente previsto no 
dispositivo	mencionado,	visto	que	nem	mesmo	o	locador	o	dispunha.
3.	Recurso	conhecido	e	provido.
(REsp	255.663/SP,	rel.	min.	EDSON	VIDIGAL,	QUINTA	TURMA,	julgado	
em	29/06/2000,	DJ	28/08/2000,	p.	125).

LOCAÇÃO.	EMBARGOS	À	EXECUÇÃO	EM	CARÁTER	REGRESSIVO.	
OUTORGA	UXÓRIA	EM	FIANÇA.	FALTA	DE	PREQUESTIONAMENTO.	
SUB-ROGAÇÃO	DO	FIADOR	QUE	PAGA	A	DÍVIDA	ORIUNDA	DE	DÉBI-
TOS	LOCATÍCIOS.	IMPENHORABILIDADE	DO	BEM	DE	FAMÍLIA	DO	
LOCATÁRIO.
A nova Lei do Inquilinato restringiu o alcance do regime de impenho-
rabilidade	dos	bens	patrimoniais	residenciais	instituído	pela	Lei	nº		
8.009/90,	considerando	passível	de	constrição	judicial	o	bem	familiar	
dado em garantia por obrigação decorrente de fiança concedida em 
contrato	locatício.
Com o pagamento da dívida pelo fiador da relação locatícia, fica este 
sub-rogado em todas as ações, privilégios e garantias que tinha o lo-
cador-credor em relação ao locatário-devedor, nos termos do Código 
Civil,	art.	988.
A jurisprudência já pacificou entendimento no sentido de ser vedada 
a penhora de bem de família do locatário, em execução proposta pelo 
locador	a	fim	de	solver	dívida	advinda	da	relação	locatícia.
Se ao locador-credor não é possibilitado constringir judicialmente o 
imóvel do locatário, e a sub-rogação transmite os direitos e ações que 
possuía o credor, conseqüência lógica é que ao fiador tal privilégio não 
pode	ser	assegurado,	de	vez	que	não	existia	para	o	credor	primitivo.
Recurso	especial	conhecido	e	provido.
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(REsp	263.114/SP,	relator	ministro	Vicente	Leal,	Sexta	Turma,	julgado	
em	10/04/2001,	DJ	28/05/2001,	p.	217)

Este panorama evidencia uma situação que nos parece equivocada: 
o garante, o responsável pelo adimplemento da obrigação, está em posição 
mais	gravosa	que	o	devedor	principal.		

O STJ chegou a admitir a validade de fiança prestada pelo próprio 
locatário quando há mais de um como parte na relação contratual, hipótese 
em que se configura uma fiança recíproca, uma vez que o co-locatário é 
considerado	fiador	dos	outros	locatários,	afastando	a	invalidade	do	contrato.

Ou seja, na esteira deste entendimento, se o contrato de locação tiver 
dois locatários e nenhum fiador, não há bem de família a penhorar, mas, se 
estes mesmos locatários, ou qualquer deles, tornam-se fiadores deste mesmo 
contrato,	terão	seus	bens	de	família	penhorados.

A aplicação literal da exceção à impenhorabilidade do bem de família 
prevista	para	o	contrato	de	locação	cria	situações	insustentáveis.	Observamos	
que o principal argumento do julgado do STF é o fomento ao mercado imo-
biliário	assegurando	o	direito	à	moradia	pelo	reforço	de	garantias	locatícias.	
Seguindo a linha de entendimento acima exposta, se o locatário possui bem 
de família e o fiador não o tem, prevalece a regra da impenhorabilidade, 
ficando	preservado	o	referido	bem.	Se,	contudo,	locatário	e	fiador	tiverem,	
ambos, bem de família, o do primeiro será protegido, o do segundo, sacrifi-
cado,	em	favor	do	primeiro.

Admitindo a questionável, porém inafastável — em face do RE 
612360	—	premissa	de	que	a	exceção	à	impenhorabilidade	do	bem	de	fa-
mília do fiador de contrato de locação foi recepcionada pela Emenda Cons-
titucional	26/2000,	não	conseguimos	vislumbrar	em	que	medida	se	estaria	
garantindo o direito à moradia, tutelando excessivamente o devedor principal 
e	estabelecendo	um	encargo	desproporcional	ao	fiador.

As responsabilidades patrimoniais do locatário-afiançado e do fiador 
decorrentes do inadimplemento em contrato de locação devem ser, por um 
imperativo	de	ordem	lógica	e	ética,	no	mínimo,	equivalentes.	E	a	equiva-
lência ainda pressupõe a renúncia ao benefício de ordem ou a existência de 
solidariedade passiva, pois, se o devedor principal dispõe de bem de família, 
assim como o fiador, devem ser preservadas as normas gerais que cuidam do 
contrato	de	fiança,	excutindo-se	primeiro	o	bem	daquele	e,	depois,	o	deste.	
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Nesta linha, consideramos insatisfatória a solução apresentada para 
a hipótese de pagamento do débito pelo fiador, segundo a qual não se podem 
transferir mais direitos do que o credor possui e, assim, como ele não pode 
atingir o bem de família do devedor principal, o fiador, mesmo pagando com 
seu	bem	de	família,	também	não	pode.	Trata-se	de	raciocínio	construído	a	
partir de uma análise normativa puramente formal que apreende apenas 
parcialmente a ideia de sub-rogação e desconsidera valores éticos e morais 
que devem estar na base de todo sistema normativo de um Estado Demo-
crático	de	Direito.	

O	art.	349	do	CC	prescreve	que	“a	sub-rogação	transfere	ao	novo	
credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em re-
lação à dívida,	contra	o	devedor	principal	e	os	fiadores”.	No	caso	da	locação	
com contrato acessório de fiança, o locador (credor primitivo) tem como 
garantia da dívida o patrimônio do devedor principal e o patrimônio do 
fiador	(garantia	pessoal).	Se	o	fiador	paga	integralmente	o	valor	devido,	
sub-roga-se, na mesma extensão, nos direitos e prerrogativas do credor 
originário em relação à dívida, ou seja, se o bem de família do fiador pode 
ser	alvo	de	penhora,	então	constitui-se	em	garantia	genérica	da	dívida.	Se	o	
credor primitivo dispõe desta prerrogativa, ela também deve ser estendida 
ao fiador, sob pena de se tolher parcialmente a eficácia translativa da sub-
-rogação, pois esta opera em função da dívida, e não em função do devedor.	
De outro modo, temos sérias dúvidas sobre a utilidade da sub-rogação para 
o	fiador	do	contrato	de	locação.	

Nesta esteira, se o escopo da decisão da Suprema Corte é assegurar o 
direito à moradia, sob a perspectiva do locatário, respaldado no reforço de ga-
rantias ao locador, tem-se que garantir uma uniformidade de tratamento, pois, 
de outro modo, a fiança, que ordinariamente se faz de modo gratuito e que tem 
nítido caráter fiduciário, tende a se tornar cada vez mais rara e onerosa em face 
do risco que atualmente apresenta. 

As consequências jurídicas extraídas a partir da premissa defini-
da pelo STF nesta matéria, associada à disciplina legal definida na Lei 
8.009/1990,	tem	criado	distorções	na	interpretação	da	legislação	infracons-
titucional, que podem gerar impactos econômicos e restringir a eficácia da 
norma constitucional que assegura o direito social à moradia, pois, em vez do 
prognóstico de aumento da oferta de imóveis, poderemos no futuro constatar 
uma retração do mercado imobiliário, quando os fiadores perceberem que 
a	fiança	em	contrato	de	locação	tornou-se	um	negócio	jurídico	de	alto	risco.
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A constitucionalidade dos novos contornos das medidas 
assecuratórias no direito processual penal brasileiro

Wesley Wadim Passos Ferreira de Souza1

1 Introdução

Pouco utilizadas no dia a dia forense brasileiro, as medidas assecu-
ratórias, espécies de medidas cautelares processuais penais, encontram-se 
elencadas no Livro I, Titulo VI, do Código de Processo Penal (Decreto Lei 
3.689,	de	03/10/1941)	e	se	destinam	precipuamente	a	garantir	a	reparação	
do	dano	sofrido	pela	vítima	quando	da	ocorrência	do	fato	criminoso.

Conforme	lembra	Fernando	Capez	(2012),	a	figura	da	vítima	nem	
sempre ocupou papel relevante nas preocupações estatais relacionadas 
com	os	fatos	criminosos.	Num	primeiro	momento,	chamado	de	fase	do	pro-
tagonismo (quando não se podia sequer falar em Estado organizado), ela 
tinha total disponibilidade sobre o corpo do delinquente, podendo exercer 
livremente	sua	vingança	privada.	Mais	tarde,	com	o	fortalecimento	do	Poder	
estatal, a figura delitiva passou a ser considerada uma ofensa coletiva, e não 
individual, e, então, a vítima passou a ser mero colaborador do Estado na 
apuração do delito, pouco ou nada significando a sua necessidade de repa-
ração	dos	prejuízos	decorrentes	da	lesão	sofrida.	É	o	que	se	convencionou	
chamar	de	fase	da	neutralização.	

Paulatinamente, a figura do ofendido passou a ser objeto de atenção 
das políticas públicas relacionadas com a matéria criminal, tendo sido pro-
mulgada a declaração dos direitos fundamentais da vítima, na Assembleia da 
ONU,	em	1985.	Essa	nova	fase	recebeu	o	apelido	de	fase	do	redescobrimento.

Levando em conta esta nova feição da política criminal e tendo como 
norte	o	art.	5º,	XLV,	da	Constituição	da	República,	que	expressamente	permite	
que a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens 
estendam-se, nos termos da lei, aos sucessores do infrator, o Brasil editou 

1 Juiz federal substituto, especialista em direito penal e processo penal, mestre em direito e institui-
ções	políticas	pela	FCH-FUMEC.



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

418

vários diplomas normativos prevendo formas de reparação do dano sofrido 
pelo	sujeito	passivo	secundário	dos	delitos.

Capez (2012)	cita	como	exemplo	a	Lei	9.099/1995	(verdadeiro	marco	
na justiça penal restaurativa), na qual ficou consignado que a composição dos 
danos civis entre a vítima e o autor do fato, uma vez homologada em juízo, 
ocasionaria	a	renúncia	tácita	ao	direito	de	queixa	ou	representação.	A	Lei	
9.503/1997	(Código	de	Trânsito	Brasileiro),	que,	no	seu	art.	297,	possibili-
ta a imposição de multa reparatória na sentença condenatória penal, com 
vistas a minimizar o prejuízo sofrido pela vítima, cujo valor será descontado 
em	eventual	reparação	civil.	A	Lei	9.605/1998,	que	possibilitou	ao	juiz	fi-
xar valor mínimo para a reparação do dano ambiental, nos casos de crimes 
contra	o	meio	ambiente.	E,	finalmente,	a	Lei	11.719/2008,	que	alterou	os	
procedimentos	em	matéria	penal	e	acrescentou	ao	art.	387	do	CPP	o	inciso	
IV, segundo o qual o juiz deverá fixar na sentença penal o valor mínimo para 
a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos 
sofridos	pelo	ofendido.

Este pequeno rol de diplomas normativos revela, com nitidez, que a 
figura da vítima, bem como os danos que ela sofreu em face do crime ocupam 
papel de relevo nos processos penais, em que pese ainda sejam necessários 
muitos	avanços	nesta	seara.	Fato	é	que	o	crime	pode	ser	visto	como	ofensa	a	
toda a organização social, mas os interesses de quem foi diretamente afetado 
pela	agressão	devem	obter	adequado	tratamento	jurídico.

Tal tratamento se dá com a previsão de medidas pelas quais se possa 
garantir a efetividade do pagamento da indenização eventualmente definida, 
já que, no curso do processo penal, em especial quando não se move a ação 
civil ex delict, o patrimônio do infrator pode ser deliberadamente dilapidado 
com vistas a inviabilizar o ressarcimento ou reparação dos prejuízos expe-
rimentados	pelo	ofendido.

Vale lembrar aqui que muitas vezes este infrator nem sequer pos-
sui	bens	em	seu	nome	que	possam	ser	objeto	das	medidas	assecuratórias.	
Até por isso, não vem sendo comum, no dia a dia forense, o manejo destes 
expedientes.

Acontece que, com o crescimento das investigações e processos en-
volvendo os chamados crimes de colarinho branco (muitos dos quais têm 
como sujeito passivo primário e secundário o Estado) e diante das intricadas 
manobras de lavagem de dinheiro e ocultação de bens e valores, passou a ser 
necessária a extensão das medidas assecuratórias aos bens equivalentes aos 
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que podem se encontrar no estrangeiro ou em mãos de terceiros, “laranjas”, 
que se colocam à disposição do criminoso para a ocultação do produto ou 
proveito	do	crime,	daí	as	alterações	previstas	nas	Leis	12.694,	de	24	de	julho	
de	2012,	e	12.683,	de	10	de	julho	de	2012.

2 Noções sobre cautelaridade no processo penal constitucional 

Conforme se sabe, entre o início e o término da relação jurídico pro-
cessual decorre um lapso muitas vezes exagerado em face de circunstâncias 
que vão da própria estrutura orgânica do Poder Judiciário às mazelas legis-
lativas ligadas ao sem número de recursos de que é dotado o nosso sistema 
jurídico.

Essa demora passa a demandar uma série de meios que permitam a 
preservação do estado das coisas presente no início do litígio até que seja 
possível	a	execução	da	sentença,	inclusive	quanto	ao	aspecto	previsto	no	art.	
91,	I,	do	Código	Penal	(tornar	certa	a	obrigação	de	reparar	do	dano	causado	
ao	ofendido).	Neste	contexto,	impõe-se	dar	atenção	ao	princípio	inscrito	no	
art.	5º,	LVII,	da	Constituição	da	República,	segundo	o	qual	“ninguém	será	
considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condena-
tória”, bem como àquele que impõe que “ninguém será privado da liberdade 
ou	de	seus	bens	sem	o	devido	processo	legal”	(inciso	LIV).

O princípio nomeado “não culpabilidade” ou “presunção relativa de 
inocência” acaba por impedir que o juiz penal adote qualquer medida restri-
tiva	de	direitos	do	réu	que	não	esteja	amparada	num	caráter	cautelar.	Assim	
o é com as prisões antes do trânsito em julgado da sentença, como também 
com as medidas que visam impedir que o requerido possa colocar-se em 
condição de insolvência deliberadamente, com o fito de não ser obrigado a 
reparar	o	dano	causado	pela	infração.

Por esta razão, podemos destacar, logo de início, que as medidas 
assecuratórias devem se embasar nos mesmos princípios de cautelaridade 
que determinam as prisões processuais, tais como indícios suficientes da 
participação	do	requerido	na	infração	penal	e	prova	da	existência	do	delito.

Aqui também ganha corpo a necessidade de demonstração da ex-
tensão do dano causado, a fim de que o Poder Judiciário não faça da medida 
cautelar mais do que um instrumento para assegurar o cumprimento da sen-
tença penal em toda sua extensão, transformando-a numa forma de punição 
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antecipada que inviabilize a continuidade da vida econômica e profissional 
daquele	que	é	presumivelmente	inocente.

3 Objetivo, natureza e espécies das medidas assecuratórias

As medidas tratadas neste escrito visam assegurar os direitos do 
ofendido ou dos lesados pelo crime, possibilitando prevenirem-se com re-
lação à	reparação	do	dano.

Considerando que o Código de Processo Penal elevou a sentença penal 
à categoria de título executivo, é evidente que a legislação deve dotar a vítima 
de meios para impedir a dilapidação do patrimônio do acusado durante a 
tramitação	do	processo-crime.

Assim, as medidas assecuratórias podem ser conceituadas como ga-
rantias de natureza real que se ligam, pelo seu caráter preventivo, às outras 
tutelas cautelares penais, as quais podem ser pessoais (prisão e medidas 
cautelares)	ou	mesmo	patrimoniais	(fiança,	caução,	etc.).

No corpo do Código de Processo Penal, podem ser encontradas as 
seguintes medidas: sequestro,	arresto,	hipoteca	legal.

Passaremos, assim, a expor cada uma destas medidas e as principais 
alterações	promovidas	na	sua	sistemática	pelas	leis	já	mencionadas.

4 Do sequestro

4.1 Aspectos gerais

O sequestro consiste na retenção de bens móveis ou imóveis, havidos 
com os proventos da infração, como, por exemplo, o veículo comprado com o 
dinheiro desviado de uma obra pública, ainda que tenham sido transferidos 
a	terceiros.	(arts.	125	e	132	do	CPP).

Esta medida diferencia-se do arresto, pois este último incide sobre 
bens	de	origem	lícita.	Diferencia-se,	também,	da	apreensão	de	bens,	pois	esta	
se	dá	sobre	os	instrumentos	do	crime	(ex.:	chave	falsa,	revólver,	pé	de	cabra)	
ou	os	produtos	diretos	da	infração	(ex.:	veículo	furtado,	dinheiro	desviado	
de obra pública, materiais de construção apropriados indevidamente por 
servidor	etc.),	geralmente	na	fase	pré-processual	como	um	dos	primeiros	
atos	levados	a	efeito	pelas	autoridades	policiais.
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Destaque-se que os bens móveis obtidos como proveito da infra-
ção podem ser objeto de apreensão nesta fase pré-processual, caso sejam 
encontrados em situação de busca domiciliar ou pessoal, porém, se ficar 
impossível	o	procedimento	disciplinado	no	Titulo	XI	do	Capítulo	VII	do	CPP,	
o	sequestro	terá	seu	lugar.

Por	força	da	Lei	12.694/2012,	que	alterou	a	redação	do	art.	91	do	
Código Penal, é possível o sequestro de bens em valores equivalentes ao 
proveito da infração, caso seja impossível encontrar tais proveitos no Brasil2.	
Frise-se que a nova lei estendeu o confisco do produto do crime ou de qual-
quer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática 
do fato criminoso aos bens e valores equivalentes ao produto ou proveito 
do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no 
exterior.	Assim,	atualmente	não	só	bens	de	origem	ilícita	podem	ser	alvo	de	
sequestro, mas também bens de propriedade do infrator que provenham de 
origem lícita, mas que sejam equivalentes a valores por ele desviados ou de 
que	se	apropriou	na	prática	do	ilícito.

Tal medida visou evitar manobras de evasão destes bens e as limita-
ções da lei anterior, uma vez que somente os próprios bens adquiridos com 
o proveito da infração ou os bens diretamente gerados dela é que podiam 
ser	declarados	perdidos.	Não	era	raro	haver	informações	seguras	sobre	o	
prejuízo sofrido, por exemplo, pelo erário, e nada se poder recuperar tendo 
em vista o desaparecimento do produto da infração ou da colocação dos bens 
adquiridos	com	o	proveito	do	crime	na	titularidade	de	terceiros.

Assim, com base na nova disposição legal, não só o prejuízo material 
sofrido pela vítima poderá ser objeto de reparação, como também os bens 
ilícitos ocultados poderão ter seu valor compensado pelo sequestro e poste-
rior	decretação	de	perda	de	bens	de	origem	lícita	de	propriedade	do	acusado.

Outra finalidade da alteração legislativa consistiu no afastamento dos 
empecilhos existentes para a recuperação de ativos remetidos ao exterior 
quando não existe acordo de cooperação entre o Brasil e o país destinatário 
destes	bens	ou	valores.

2	“CP,	Art.	91.	[...]
§	1º	Poderá	ser	decretada	a	perda	de	bens	ou	valores	equivalentes	ao	produto	ou	proveito	do	crime	
quando	estes	não	forem	encontrados	ou	quando	se	localizarem	no	exterior.
§	2º	Na	hipótese	do	§	1º,	as	medidas	assecuratórias	previstas	na	 legislação	processual	poderão	
abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de 
perda.”	(NR)
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Quanto ao momento no qual pode ser decretado o sequestro, ne-
nhuma	inovação	ocorreu.	Vale	dizer,	ele	pode	se	dar	antes	de	oferecida	a	
denúncia ou queixa ou em qualquer fase do processo, correndo em autos 
apartados e impondo a demonstração, via de regra, da origem ilícita do bem, 
ou de sua equivalência com aquelas coisas ilícitas endereçadas ao estrangeiro 
ou	não	encontradas.

Vale ressaltar que, durante o inquérito policial, cabe ao juiz competen-
te para ação penal, a requerimento da vítima ou do MP, ou por representação 
da	autoridade	policial	(art.	127	do	CPP),	a	decretação	do	sequestro.

Em caso de haver vários juízes competentes no mesmo foro, a compe-
tência	define-se	pela	prevenção	(art.	83	do	CPP).	Acrescente-se	que	o	art.	142	
do CPP diz que ao Ministério Público caberá pedir o sequestro de bens móveis 
e	o	arresto	(art.	137	do	CPP)	quando	a	vítima	for	pobre	e	o	requerer	ou	houver	
interesse	da	Fazenda	Pública.	Entendo,	porém,	que,	no	caso	de	interesse	de	
vítima	pobre,	esta	atribuição	deve	ser	exercida	pela	Defensoria	Pública.

Por fim, é preciso deixar claro que o sequestro em sua origem era 
expediente lançado para restrição da disponibilidade de bens de origem 
ilícita,	porém,	com	a	entrada	em	vigor	da	Lei	12.694/2012,	ele,	assim	como	
qualquer outra medida assecuratória, poderá abranger bens ou valores equi-
valentes ao proveito da infração de propriedade do acusado ou investigado 
para posterior decretação de perda, desde que os primeiros estejam fora do 
Brasil	ou	tenham	sido	ocultados.

Também	por	força	de	alteração	promovida	pela	Lei	12.683/2012,	o	
art.	4º	da	Lei	9.613/1998	possibilitou	a	incidência	do	sequestro,	ou	outras	
medidas cautelares, sobre os bens que estiverem na propriedade de inter-
postas pessoas utilizadas para a ocultação do proveito de outras infrações 
penais	(lavagem	de	dinheiro).	Assim,	manobras	muito	comuns,	como	a	colo-
cação de bens em nomes de empresas de fachada, não mais estarão a salvo 
da	atuação	judicial.

Em complemento, a mesma lei autoriza a aplicação de medidas asse-
curatórias sobre bens necessários para o pagamento das custas processuais, 
da pena pecuniária e da indenização do prejuízo causado pelos crimes ante-
cedentes ou pelo crime de lavagem de dinheiro, o que representa inovação 
muito positiva na efetivação das penas aplicadas aos infratores condenados3.

3	Lei	9.613/1998	–	Art.	4º	O	juiz,	de	ofício,	a	requerimento	do	Ministério	Público	ou	mediante	repre-
sentação	do	delegado	de	polícia,	ouvido	o	Ministério	Público	em	24	(vinte	e	quatro)	horas,	havendo	
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Ressalte-se que, do ponto de vista constitucional, tais inovações são 
perfeitamente compatíveis com a Carta Magna, haja vista que o princípio da 
pessoalidade se aplica somente às penas, nada tendo que ver com as conse-
quências civis do ilícito, conforme se depreende da interpretação do inciso 
XLV	do	art.	5º	da	Constituição	da	República.

Assim, é perfeitamente possível que terceiros possam ser responsabi-
lizados civilmente por atos criminosos de outrem, desde que seja, neste caso, 
comprovada culpa in eligendo, in custodiendo ou in vigilando do responsável 
civil,	ai	se	podendo	incluir	pessoas	jurídicas	e	físicas.

Por fim, vale destacar que, na hipótese de bens de propriedade de 
terceiros, somente a existência de indícios veementes de que são de origem 
ilícita autorizaria a decretação judicial do sequestro, restrição que não se 
aplica	à	hipoteca	legal	ou	arresto	de	bens	dos	sucessores	do	infrator.

4.2 Recursos 

Neste	pormenor	nenhuma	alteração	veio	à	tona.	Assim,	da	concessão	
do sequestro cabem embargos, sendo certo que não poderá ser pronunciada 
decisão, enquanto não passar em julgado a sentença condenatória, até por-
que, somente após a definição sobre ocorrência do delito é que se pode ter 
como estabilizada a conclusão sobre a proveniência ilícita dos bens ou mes-
mo	de	sua	equivalência	com	as	coisas	destinadas	ao	exterior	ou	ocultadas.

indícios	suficientes	de	infração	penal,	poderá	decretar	medidas	assecuratórias	de	bens,	direitos	
ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam 
instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antece-
dentes.	(Redação	dada	pela	Lei	nº	12.683,	de	2012.)	(grifo	nosso)
§	1º	Proceder-se-á	à	alienação	antecipada	para	preservação	do	valor	dos	bens	sempre	que	estive-
rem	sujeitos	a	qualquer	grau	de	deterioração	ou	depreciação,	ou	quando	houver	dificuldade	para	
sua	manutenção.	(Redação	dada	pela	Lei	nº	12.683,	de	2012)
§	2º	O	juiz	determinará	a	liberação	total	ou	parcial	dos	bens,	direitos	e	valores	quando	compro-
vada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários 
e	suficientes	à	reparação	dos	danos	e	ao	pagamento	de	prestações	pecuniárias,	multas	e	custas	
decorrentes	da	infração	penal.	(Redação	dada	pela	Lei	nº	12.683,	de	2012.)	(grifo	nosso)
§	3º	Nenhum	pedido	de	liberação	será	conhecido	sem	o	comparecimento	pessoal	do	acusado	ou	de	
interposta pessoa a que se refere o caput deste artigo, podendo o juiz determinar a prática de atos 
necessários	à	conservação	de	bens,	direitos	ou	valores,	sem	prejuízo	do	disposto	no	§	1º.	(Redação	
dada	pela	Lei	nº	12.683,	de	2012.)
§	4º	Poderão	ser	decretadas	medidas	assecuratórias	sobre	bens,	direitos	ou	valores	para	repara-
ção do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento 
de	prestação	pecuniária,	multa	e	custas.	(Redação	dada	pela	Lei	nº	12.683,	de	2012.)
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Os referidos embargos poderão ser manejados pelo acusado, sob o 
fundamento de não ser o bem provento da infração, ou seja, ter ele origem 
lícita.	Neste	caso,	deverá	provar	também	que	é	o	proprietário	do	bem —	art.	
130,	I,	do	CPP	— ou, por terceiro de boa-fé, que tenha adquirido o bem a 
título	oneroso.	Neste	caso,	deverá	provar	que	o	adquiriu	por	erro	invencível. 
Essa situação não se revela possível quando se tratar de produto de crime 
–	art.	130,	II,	do	CPP4.

Assim, caso terceiro adquira produto de crime, deverá, tendo sido o 
bem sequestrado e alienado, resolver seu prejuízo através da ação de evicção, 
muito	conhecida	na	esfera	civil.

Cabem também embargos de terceiro proprietário do bem que não 
tenha	relação	com	o	crime	(art.	129	do	CPP)	e	que	seja	equivocadamente	
submetido à	medida	assecuratória.	Aqui	os	embargos	assumem	o	papel	de	
verdadeira ação, na qual se permitirá a formação de convicção a respeito da 
propriedade	do	bem	por	todos	os	meios	de	prova	admitidos	em	lei.

Da	decisão	nos	embargos	caberá	APELAÇÃO.
O	apelo	também	será	cabível	no	caso	de	indeferimento	do	sequestro.

4.3 Suspensão da ordem de sequestro

Nos	termos	do	art.	4ºB	da	Lei	9.613/1998,	com	a	redação	dada	pela	
Lei	12.683/2012,	o	juiz,	após	a	oitiva	do	MP,	poderá	suspender	a	execução	
da ordem de sequestro dos bens, quando a sua execução imediata puder 
comprometer	as	investigações.

Essa suspensão deve ser mantida até que a ordem de sequestro possa 
ser executada no momento mais eficaz do ponto de vista da formação de 
provas	e	fornecimento	das	informações,	por	analogia	com	o	disposto	no	art.	
2º,	II,	da	Lei	9.034/1995.

4.4 Levantamento do sequestro

Se	a	ação	penal	não	for	ajuizada	em	60	dias,	contados	a	partir	da	
conclusão da diligência, o sequestro deverá ser automaticamente levantado, 
devendo	os	bens	constringidos	ser	liberados	ao	possuidor.	O	mesmo	deverá	
ocorrer caso seja prestada caução pelo terceiro, em dinheiro, objetos ou me-

4 Observe-se que, nestes casos, os embargos funcionam como verdadeira contestação ao pedido de 
sequestro.
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tais preciosos, ou hipoteca em primeiro grau (evita o perdimento da coisa 
para	a	União),	em	valor	equivalente	ao	objeto	do	sequestro.

Absolvido o réu ou declarada extinta a punibilidade, a liberação da 
coisa	sequestrada	é	medida	que	se	impõe.

5 Da hipoteca legal

A especialização de hipoteca é um direito real sobre bem imóvel cria-
do para assegurar a eficácia de um direito pessoal à indenização do prejuízo 
causado	pela	conduta	criminosa.	Trata-se,	na	verdade,	de	via	processual	pela	
qual se busca, no próprio juízo criminal, competente para o julgamento do 
processo penal principal, a restrição da disponibilidade de bem imóvel não 
relacionado com o fato criminoso, mas de propriedade do infrator, com vistas 
ao	pagamento	de	indenização	a	ser	definida	futuramente	em	favor	da	vítima.

Guilherme	de	Souza	Nucci	(2007,	p.	315),	citando	Pitombo,	destaca	
que a hipoteca não se destina ao confisco, uma vez que os valores prove-
nientes	da	venda	do	bem	não	são	destinados	à	União.	

As hipotecas podem ter três espécies, a saber: a) convencional: oriunda 
de acordo entre credor e devedor; b) judicial: sentença do juiz determinan-
do, que exige inscrição no Registro de Imóveis e c) legal propriamente dita: 
resultante	da	lei	e	direcionada	em	favor	de	certas	pessoas	(art.	827	do	CC).

Esta medida assecuratória prevista no CPP pode ser requerida em 
qualquer	momento	do	processo.	Vale	dizer,	não	pode	ser	pretendida	antes	do	
recebimento da denúncia ou da queixa-crime, conforme se pode depreender 
da	leitura	do	art.	134	do	CPP.

Para que seja determinada a inscrição da hipoteca no registro do 
imóvel, é necessário que o requerente demonstre a certeza da ocorrência 
da infração penal (materialidade da infração), bem como a existência de 
indícios suficientes de que o titular do bem é sujeito ativo do delito (indícios 
de	autoria).

Somente a vítima, seu representante legal ou sucessor podem reque-
rer a medida, sendo certo que também o Ministério Público pode fazê-lo, 
caso	o	crime	tenha	causado	dano	ao	erário.

No caso de vítima pobre, o ideal é que a Defensoria Pública requeira 
a especialização da hipoteca legal, mas, como adverte Nucci	(2007),	conside-
rando que a organização das defensorias em todo o Brasil ainda é deficitária, 
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podemos	afirmar	a	constitucionalidade	do	art.	142	do	CPP,	segundo	o	qual	
há	legitimidade	do	Ministério	Público,	também	nestes	casos.

Ressalta-se que o juiz não pode determinar a medida de ofício, ao 
contrário do que ocorre no sequestro, que pode ser determinado pelo ma-
gistrado	sem	requerimento	de	quem	quer	que	seja.

Quanto ao pedido, este deve ser instruído como valor estimado da 
reparação, bem como a avaliação do imóvel ou dos imóveis que deverão ser 
especializados	em	hipoteca.	O	juiz	mandará	então	avaliar	o	bem	e	estimará	
o valor da responsabilidade, mandando promover o registro da hipoteca 
em	tantos	quantos	forem	os	imóveis	suficientes	para	a	reparação	do	dano.

Não se pode esquecer que as garantias do ressarcimento do dano al-
cançarão também as despesas processuais e as penas pecuniárias, tendo pre-
ferência	a	reparação	do	dano	sofrido	pelo	ofendido,	conforme	art.	140	do	CPP.

Como forma de defesa contra a especialização da hipoteca legal (e 
mesmo do arresto), o acusado poderá oferecer caução em dinheiro ou em 
títulos da dívida pública, pelo valor de sua cotação em bolsa, a qual, em regra, 
não	poderá	ser	rejeitada	pelo	juiz.

A hipoteca será levantada se o réu for absolvido ou decretada extinta 
a	punibilidade.

Passado em julgado a sentença condenatória, os autos da hipoteca 
legal	serão	remetidos	ao	juízo	cível	para	as	providências	de	execução.	Aqui	
vale lembrar que, ao contrário da responsabilidade penal, a responsabili-
dade civil se estende aos terceiros responsáveis pelos atos do criminoso, 
por	isso	o	art.	144	do	CPP	expressamente	autoriza	o	manejo	do	arresto	e	
da hipoteca legal contra bens que não sejam de propriedade do réu, mas de 
seus	responsáveis	civis.

6 Do arresto

Trata-se da medida cautelar que recai sobre qualquer bem (móvel ou 
imóvel)	que	garanta	o	pagamento	do	prejuízo	causado	pelo	crime.

Esta medida pode incidir sobre imóveis como meio preparatório para 
a	especialização	da	hipoteca	legal,	a	qual	deverá	ser	efetuada	em	15	dias5.

5	Caso	não	seja	efetuada	a	hipoteca	legal,	o	arresto	deverá	ser	revogado.	(Art.	136	do	CPP.)
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Pode, também, incidir sobre bens móveis se o responsável pela infra-
ção não possuir bens imóveis ou os que possuir forem de valor insuficiente 
para	a	garantia	da	indenização	do	dano	causado	pelo	crime.	

O arresto só poderá incidir sobre bens que seriam passíveis de pe-
nhora.	(art.	137	do	CPP).	Porém	é	preciso	destacar	que,	segundo	o	art.	3º,	
VI,	da	Lei	8.009/1990,	a	impenhorabilidade	do	único	bem	de	família	não	
prevalece quando este tiver sido adquirido com produto de crime ou para 
execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou 
perdimento	de	bens.

Tal previsão é perfeitamente compatível com nossa Constituição, 
tendo em vista que não se pode sobrepor o direito a moradia do infrator 
ao	direito	de	reparação	da	pessoa	lesada	pelo	crime.	Destaque-se	que	o	e.	
Superior	Tribunal	de	Justiça	tem	chancelado	este	entendimento.	Vejamos:

PENAL.	PROCESSUAL	PENAL.	RECURSO	ESPECIAL.	SEQUESTRO.	BEM	
DE	FAMÍLIA.	ART.	3º,	VI,	DA	LEI	8.009/90.	EXCEÇÃO	À	IMPENHORA-
BILIDADE.	GARANTIA	DE	RESSARCIMENTO.	RECURSO	CONHECIDO	
E	IMPROVIDO.
1.	A	Lei	8.009/90	elenca	em	seu	art.	3º,	VI,	exceção	à	impenhorabi-
lidade do bem de família na hipótese de execução de sentença penal 
condenatória	a	ressarcimento,	indenização	ou	perdimento	de	bens.  
2.	Recurso	especial	conhecido	e	improvido6.

Quanto aos pressupostos para o arresto, são os mesmos da especiali-
zação de hipoteca legal, ou seja, a existência do crime tem de ser comprovada, 
bem	como	apresentados	indícios	suficientes	da	autoria.

Neste contexto, podemos distinguir duas espécies de arresto: 
a) arresto provisório: quando recair sobre bem imóvel, devendo ser 

convertido	em	hipoteca	legal	no	prazo	de	15	dias.
b) arresto definitivo:	sobre	bens	móveis	susceptíveis	de	penhora	(art.	

655	CPC),	que	deverão	ser	vendidos	em	leilão	após	o	trânsito	em	julgado	
da	sentença.

Levado a efeito o arresto, os bens ficarão sujeitos ao regime civil 
de execução, podendo ainda no juízo criminal ser determinada a alienação 

6	REsp	1025155/RS	–	relator	ministro	Arnaldo	Esteves	Lima.	Disponível	em:	<https://ww2.stj.jus.
br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=911449&sReg=200800151420&sData=201009
13&formato=PDF>.	Acesso	em:	03	jul.	2013.
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antecipada do bem, com vista a evitar seu perecimento ou os gastos com a 
sua	manutenção	e	custódia	pelo	Poder	Judiciário.

O dinheiro proveniente da alienação permanecerá depositado em ins-
tituição financeira oficial ou conveniada e, caso o réu seja absolvido, o valor 
será	devolvido	a	ele	com	a	devida	correção.	Em	caso	de	condenação,	após	a	
satisfação do prejuízo da vítima, o que sobejar poderá ser utilizado para o 
pagamento	das	custas	e	despesas	processuais,	bem	como	da	pena	de	multa.

7 Conclusão

Conforme se pode perceber, as medidas assecuratórias recentemente 
reformuladas pelo legislador brasileiro mantiveram sua estrutura original 
e são meios muito eficazes de garantir a recuperação de ativos financeiros 
e	outros	bens	dilapidados	na	prática	de	crimes.		Elas	podem	assumir	um	
relevante papel nesta seara do tratamento dos crimes de colarinho branco, 
porém não se pode esquecer que, na maior parte das vezes, é muito difícil 
encontrar	bens	que	sejam	passíveis	de	constrição	judicial.

Mesmo com a atualização da legislação e maior elasticidade das pos-
sibilidades de arresto, sequestro e hipoteca legal, é preciso um investimento 
constante na preparação dos órgãos de investigação para que tais bens sejam 
encontrados	ou	pelo	menos	avaliados	de	forma	devida.

De	todo	modo,	as	inovações	levadas	a	efeito	pelas	Leis	12.694/2012	
e	12.683/2012,	que	autorizam	a	restrição	da	disponibilidade	de	bens	de	
terceiros relacionados com os ilícitos penais, apresentam-se compatíveis 
com nosso modelo constitucional, que preconiza expressamente o direito 
da	vítima	à	reparação	do	prejuízo	causado	pela	conduta	criminosa.
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