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editorial

Inauguramos, nesta 12ª edição da “Justiça 

em Revista”, o seu novo formato em meio 

eletrônico. esta novidade possibilita o 

amplo acesso à revista, democratizando o 

seu conteúdo para todos os interessados no 

direito federal. 

A versão eletrônica está disponível também 

para ser utilizada em tablets e celulares, 

contendo a moderna tecnologia hoje 

existente.

os 11 artigos que compõem esta edição 

foram selecionados pelo Conselho editorial 

dentre os apresentados pelos estudiosos do 

Direito. Não foi tarefa fácil, pois o material 

enviado tem sido cada vez mais qualificado. 

Por isso, agradeço aos membros do Conselho editorial, que se dedicaram com afinco a este 

trabalho voluntário.

outra novidade: a partir de agora, estamos abertos para receber os artigos durante todo o ano e 

não somente no prazo certo previsto em edital anual. o chamamento público tornou-se perma-

nente, conforme o último edital, publicado em janeiro de 2015.

Convido você, leitor, a enviar também artigos de sua autoria para a “Justiça em Revista”. estamos 

trabalhando para que a revista seja cada vez mais lida e prestigiada no meio acadêmico e 

profissional, levando as ideias e posições doutrinárias dos juízes federais, servidores e demais 

operadores do direito que trabalham com a matéria federal. 

espero que tenham uma agradável leitura e apreciem os artigos desta edição neste novo 

formato. 

Juiz federal Miguel Angelo de Alvarenga lopes
Diretor do Foro da Justiça Federal de 1º Grau em Minas Gerais
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Reis Friede*

ReSUMo

o presente artigo analisa, precipuamente, a viabilidade de se mudar o critério para a 

escolha da presidência de tribunais no país, tendo em vista a tramitação, na Câmara 

dos Deputados, da Proposta de emenda Constitucional - PeC 187/2012, que propõe 

alterar a Constituição para permitir, de forma muito mais elástica, a eleição livre para 

os órgãos diretores de todos os tribunais de 2º grau.

PAlAvRAS-CHAve: tribunais. Presidência. eleição. Politização.

*Mestre e Doutor em Direito Público pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Mestre em Direito do estado pela Universidade Gama Filho. 
é também Professor e Pesquisador do Programa de Mestrado em Desenvolvimento local do Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM) e 
Desembargador Federal do tRF da 2ª Região.

o mito da eleiçÃo direta Para Presidente dos tribunais
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1 introduçÃo

é da tradição de nossos tribunais o critério da 

antiguidade para o acesso e exercício de sua 

presidência, através de referendo ratificador 

por parte de seus membros. Ainda que seja 

cediço reconhecer que essa tradição já vem 

sendo, de certa forma, rompida, haja vista o 

que vem ocorrendo em alguns Tribunais Esta-

duais, nos quais a escolha para a presidência 

acontece por intermédio da eleição de uma 

chapa composta por parte de seus membros, 

não necessariamente os mais antigos, mas com 

um colégio eleitoral composto apenas pelos 

desembargadores que compõem a Corte, é 

lícito concluir, todavia, que os resultados 

colhidos até a presente data indubitavelmente 

nos dão conta, em maior ou menor medida, 

de um elevado grau de criticável politização 

do Poder Judiciário local, além de um relativo 

comprometimento da recomendável isenção 

(corolário do princípio basilar da eficiência) 

na administração desses tribunais.

Ainda assim, salta aos olhos a tramitação, no 

Congresso Nacional, da Proposta de emenda 

Constitucional - PeC 187/2012, que propõe, 

simplesmente, alterar a Constituição para 

permitir, de forma muito mais elástica, a 

eleição livre para os órgãos diretores de todos 

os tribunais de 2º grau. em linhas gerais, a 

chamada “PEC de Democratização do Judici-

ário” estabelece que os tribunais Intermediá-

rios deverão passar a eleger os integrantes dos 

seus cargos de direção (à exceção do cargo de 

Corregedor) por maioria absoluta de todos os 

magistrados vitalícios, e não apenas de seus 

membros.

o argumento central repousa no frágil enten-

dimento de que a Administração dos tribu-

nais “mantém suas decisões concentradas 

nas mãos de poucos, sem a devida justiça, e 

que sua concepção é baseada na hierarquia 

militar, reflexo dos tempos de regime militar, 

e que, por esta razão, sua escolha não deveria 

pertencer à Corte” (BollMANN, 2013).

2 uma breVe anÁlise da PeC 187/2012

As mudanças propostas pela PeC1 em análise 

resumem-se em prover uma nova redação às 

alíneas “a” e “b” do inciso I do artigo 96 da 

Constituição Federal, renominar as alíneas 

subsequentes e acrescentar ao artigo um 

parágrafo único, dispondo sobre a eleição dos 

órgãos diretivos dos tribunais de 2º grau.

A par de toda a respeitável linha argu-

mentativa, delineada pelos mais ardorosos 

defensores dessa tese, o mais interessante é 

que a referida PeC não se apresenta com o 

1A PeC 187/2012 teve sua origem encabeçada pelo Deputado Wellington Fagundes, congressista filiado ao Partido da República (PR) e eleito 
pelo estado do Mato Grosso. Foi apresentada em 05/06/2012, tramitando sob o regime especial, sendo a última ação legislativa referente a ela 
a aprovação de parecer pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) em 15/10/2013.
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necessário dever de coerência argumentativa 

quando exclui, expressamente, os órgãos de 

cúpula do Poder Judiciário,  ou seja, o Supremo 

Tribunal Federal (StF), o Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ), bem como o próprio “tribunal 

da cidadania”, o Superior Tribunal de Justiça 

(StJ), onde provavelmente o argumento pelo 

“clamor democrático” seria muito mais percep-

tível, apreciável e adequado.

também vale ressaltar que a enfática defesa 

de que o atual Colégio Eleitoral para eleições 

nos órgãos diretivos dos tribunais deveria ser 

ampliado para igualmente incluir juízes de 

1º grau - “justamente os que têm no dia a dia 

contato direto com o cidadão que demanda 

justiça” (BollMANN, 2013) - resta, no 

mínimo, contraditória, posto que, por esta 

mesma linha de raciocínio, seria necessário 

incluir os demais operadores do Direito 

(membros do Ministério Público e advogados) 

pela mesma razão apontada.

Ademais, a prevalecer, data maxima venia, 

essa irrefletida, descabida e pouco debatida 

proposta de emenda à Constituição, passa-

ríamos a ter nos tribunais estaduais e, em 

particular, nos tribunais Regionais Fede-

rais - caracterizados pelo número restrito de 

desembargadores - inéditas disputas político-

eleitorais que, não somente poderiam vir a 

paralisar o bom andamento de seus trabalhos, 

a envolver seus membros em intensas campa-

nhas eleitorais por vários meses anteriores 

ao pleito (assemelhando-se, em muito, ao 

que ocorre nas Seccionais da ordem dos 

Advogados do Brasil - oAB), mas também a 

abrir um verdadeiro leque de possibilidades 

inimagináveis, como a probabilidade de que 

desembargadores advindos do quinto consti-

tucional e recém-empossados, sem qualquer 

conhecimento sobre o funcionamento admi-

nistrativo de um tribunal - mas com excelente 

trânsito político -, possam ser eleitos para a alta 

administração do tribunal e, inclusive, para a 

sua presidência, pondo muitas vezes a perder, 

por seu conhecimento incipiente da função, 

uma organização eficiente construída ao longo 

de décadas e forjada em vigorosa experiência e 

maturidade que somente o tempo efetivamente 

propicia.

Igualmente, ao excluir dos novos critérios 

propostos o cargo de Corregedor, poderia vir a 

ocorrer a esdrúxula situação factual em que o 

cargo de Corregedor, eventualmente ocupado 

por um desembargador mais antigo, teria uma 

certa ascendência sobre o Presidente, em 

sinérgica subversão hierárquica não somente 

da estrutura do próprio tribunal, mas também 

em relação à organização vertical do Poder 

Judiciário2. 

2é conveniente lembrar que toda a estrutura corporativa - seja no contexto interno dos Tribunais, ou mesmo de todo o Poder Judiciário - encontra-
se indubitavelmente construída sobre os pilares do critério da antiguidade na carreira. Assim, a própria organização da disposição física (assen-
tos) no Plenário é por ordem de antiguidade, bem como, nos juízos monocráticos, o acesso à titularidade das Varas Judiciárias é realizado por 
antiguidade, sendo certo que, quando providas (quer a titularidade dos juízos quer a promoção ao tribunal) pelo critério alternativo de mereci-
mento, os juízes precisam figurar necessariamente na quinta parte da lista de antiguidade.
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em necessária adição argumentativa, deve 

ser consignado, em tom de sublime adver-

tência, que tal alteração, uma vez conduzida 

a efeito, seria de monta suficiente para causar 

graves danos à imagem de imparcialidade 

do Poder Judiciário, com o consequente e 

eventual surgimento de possíveis lobbies de 

empresários e políticos por trás das chapas 

concorrentes aos cargos diretivos dos tribu-

nais, tudo com vistas a verem seus interesses 

privilegiados.

Dessa feita, verifica-se, a toda evidência, que a 

proposta sub examen é por demais complexa 

para ser reduzida a uma simples identidade 

democrática; afinal, dentre os vários poderes 

de um presidente de tribunal, encontra-se não 

somente a prerrogativa de estabelecer a pauta 

de julgamento3, como ainda a própria ordem 

dos trabalhos, influenciando, sobremaneira, 

o destino temporal dos julgamentos.

3 a situaçÃo atual das eleiçÕes 

Para a PresidÊnCia dos tribunais 

brasileiros

voltando os olhos à nossa própria situação 

fática, insta salientar que a lei orgânica 

da Magistratura Nacional (loman) vigente 

expressamente prevê, em seu artigo 102, que 

“Os Tribunais, pela maioria dos seus membros 

efetivos, por votação secreta, elegerão, 

dentre seus juízes mais antigos, em número 

correspondente ao dos cargos de direção, os 

titulares destes, com mandato por dois anos, 

proibida a reeleição”.

Referido fato nunca preocupou os tribunais 

com poucos desembargadores. Salvo raras 

exceções, neles vem sendo seguida a anti-

guidade nos cargos de direção, sendo que 

todos, ou quase todos, chegam à presidência, 

vice-presidência ou corregedoria.

A situação, contudo, apresenta-se diferente 

nos tribunais maiores, e por um motivo muito 

simples: quem entra em um tribunal com 30 

(trinta) juízes, ou mais, provavelmente nunca 

chegará aos cargos de direção. Ainda que 15 

(quinze) de seus colegas já tenham presidido 

a Corte, morram ou se aposentem, os 15 

(quinze) restantes significariam 30 (trinta) 

anos de espera. Isto obviamente desagrada 

aos mais novos, alguns com uma enorme 

vontade (e mesmo vocação) de atuar como 

presidentes.

Assim, são os tribunais de porte médio 

(20 a 49 desembargadores) e os de grande 

porte (50 ou mais desembargadores, caso 

3é de se pensar refletidamente que a aprovação da PeC 187/2012 abriria um importante precedente para se promover, em uma segunda etapa, 
a ampliação da medida supostamente “democratizante” para os tribunais superiores - e mesmo para o StF -, permitindo-nos questionar, neste 
momento, que, caso tal hipótese já se constituísse em uma realidade e, consequentemente, se houvesse eleições para a Presidência do StF, a 
Ação Penal nº 470 (“mensalão”) já teria sido julgada com os excepcionais (e inéditos) resultados alcançados?
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do tJ-SC, PR, MG, RJ, RS e SP) que não têm 

aceitado a antiguidade como critério único de 

escolha4, ainda que não a tenham renegado 

por completo.

De FReItAS (2011), desembargador federal 

aposentado do tRF 4ª Região, onde foi 

presidente, e consagrado professor universi-

tário, entende que “o anseio de presidir um 

tribunal é uma aspiração legítima e nada tem 

de errado. Pelo contrário, é ótimo que quem 

assuma tão difícil posição esteja preparado e 

disposto, física e psicologicamente, a dedicar 

dois anos de sua existência à causa pública”. 

Menciona também, contrariamente ao pensa-

mento dos defensores da PeC 187/2012, que 

não tem qualquer cabimento a pretensão de 

que todos os juízes votem para presidente, 

pois isto culminaria em campanhas pelo 

interior, promessas de favores, animosidade 

entre facções em disputa e outros tantos 

problemas.

Nessa linha, no estado do Rio de Janeiro, por 

exemplo, cujo tribunal de Justiça possui 180 

(cento e oitenta) desembargadores, com 25 

(vinte e cinco) deles fazendo parte do Órgão 

especial, a escolha da presidência se dá por 

votação secreta pela maioria dos membros 

do Tribunal, podendo concorrer apenas os 

membros efetivos do Órgão Especial, cuja 

metade é provida pelo critério de antiguidade. 

Assim, constata-se, neste ente federativo, a 

adoção de um critério de eleição que poderia 

ser considerado misto, haja vista o fato de, 

dentre os desembargadores elegíveis, metade 

ser composta dos membros mais antigos do 

tribunal, mas, ainda assim, excluídos, em 

qualquer hipótese, os juízes de 1º grau como 

sujeitos eleitorais ativos.

Analisando a questão no âmbito da Justiça 

Federal, cabe salientar que o tribunal 

Regional Federal da 2ª Região, em seu Regi-

mento Interno, deixa claro que a eleição para 

sua Presidência dar-se-á por votação de seus 

27 (vinte e sete) desembargadores, recaindo a 

escolha, preferencialmente, sobre os desem-

bargadores federais mais antigos, ou seja, 

utiliza-se do critério de antiguidade.

tal critério é o que também é utilizado, 

tradicionalmente, por nossa Corte máxima, o 

Supremo tribunal Federal - StF. Assim, nem 

todos os ministros chegam à Presidência do 

Supremo. Nas eleições, atualmente feitas a 

cada 2 (dois) anos, é respeitada a antigui-

dade, tendo prioridade o ministro que entrou 

4Recentemente, o tribunal de Justiça de Minas Gerais foi palco de movimentação em favor da adoção de eleições dire-
tas. De acordo com o desembargador Nelson Missias de Morais, as eleições democráticas, das quais todos possam partici-
par, são um forte instrumento de aperfeiçoamento do Poder Judiciário, em razão dos debates acerca das questões institucio-
nais e compromissos de cada candidato. Ainda segundo ele, “dessa forma, com vontade política e atitude, Minas se antecipará ao 
legislador e, de maneira pioneira, reconhecerá o juiz de 1ª instância como membro de Poder, e o é, tal qual os desembargadores”.  
Já em São Paulo, onde o tribunal de Justiça é composto de 350 (trezentos e cinquenta) desembargadores, a eleição para a presidência do órgão 
já ocorre sem se atentar especificamente para o critério da antiguidade, havendo atualmente uma forte movimentação política no sentido de que 
não apenas os desembargadores, mas todos os magistrados possam participar da escolha.
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há mais tempo na Corte, com o presidente 

sendo eleito por seus pares em Plenário, por 

voto secreto5.

Igualmente, é o critério adotado pelo Superior 

tribunal de Justiça - StJ, desde a sua criação 

e instalação em 1989, em repetição ao idên-

tico critério aplicado historicamente, desde 

sempre6, ao tribunal Federal de Recursos 

- tFR, quando de sua criação, em 1946, 

durante o importantíssimo processo de rede-

mocratização do Brasil.

Uma das anunciadas temeridades no caso de 

uma eventual aprovação da PeC 187/2012 

recai exatamente no fato de que, como a 

base da pirâmide hierárquica do Judiciário é 

muito maior do que a sua Cúpula, na prática, 

seriam os juízes vitalícios com menos de 5 

(cinco) anos na carreira, muitos com menos 

de 30 (trinta) anos de idade e pouquíssima 

experiência judicante, quem, de fato, decidi-

riam as eleições. e ainda - o que é mais grave 

- para que estes, em um segundo “momento 

democratizante”, passem de simples elei-

tores (sujeitos eleitorais ativos) a membros 

elegíveis (sujeitos eleitorais passivos)7, seria 

relativamente simples, do ponto de vista 

político, permitindo o risco de começarmos 

a ver tribunais espalhados pelo país inteiro 

presididos por juízes de 1º grau com menos 

de 5 (cinco) anos de carreira, ou seja, com 

pouquíssima experiência no que concerne 

à administração complexa que envolve a 

estrutura de um tribunal, além de uma idade 

cronológica em que a própria maturidade 

humana - essencial à função judicante e admi-

nistrativa - ainda não se encontra plenamente 

assentada.

4 o Clamor Pela demoCratizaçÃo do 

Poder JudiCiÁrio

Resta incontestável que uma das naturais aspi-

rações de um juiz de carreira - que através de 

seus reconhecidos méritos logrou aprovação 

em dificílimo concurso público de acesso - é 

não somente ser promovido ao respectivo 

tribunal a que se encontra adstrito, na medida 

em que avança temporalmente na carreira, 

como também participar mais ativamente das 

decisões que, em grande medida, alteram os 

rumos do Poder Judiciário.

é exatamente dentro desse contexto que não 

somente se faz imperativa, como, igualmente, 

5vale salientar que muitos ministros do StF se aposentam antes de chegarem ao topo da lista de mais antigos, como foi o caso recente do ministro 
eros Grau, que completou 70 (setenta) anos e foi aposentado compulsoriamente, sendo à época o quarto mais moderno do StF.

6Deve ser consignado que o texto do art. 8º da lei nº 33/47, que dispõe sobre a criação do tribunal Federal de Recursos - tFR, expressamente 
previu que o referido tribunal seria instalado sob a presidência do mais velho de seus titulares.

7é importante ressaltar que tal previsão normativa não se encontra prevista no texto da PeC 187/2012. todavia, após sua aprovação, seria um 
natural desdobramento de sua aplicação prática, posto que em qualquer sistema eleitoral, o direito de eleger encontra-se irremediavelmente 
adstrito à potencialidade eleitoral de também poder ser eleito. 
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se almeja, - como um autêntico clamor de 

seus membros -, uma verdadeira “democra-

tização do Poder Judiciário”. tal pretensão, 

legítima em sua origem e em sua intenção, - 

resta lícito concluir -, passa, necessariamente, 

por amplas e profundas mudanças estruturais 

que afastem definitivamente o conservado-

rismo predominante, sobretudo aquele ditado 

pelo poder político a que, reconhecidamente, 

o Judiciário se encontra criticavelmente 

subordinado.

Assim, é de se registrar que, essencialmente, 

as legítimas aspirações dos magistrados de 1º 

grau, em última análise, não são satisfeitas 

pelo simples fato de que os mesmos não 

possuem o direito de eleger ou serem eleitos 

para os cargos de direção dos tribunais, mas, 

muito mais acertadamente, porque dificil-

mente chegarão a esses importantes cargos 

pelo isento critério de antiguidade em razão 

da própria carreira não permitir essa natural 

evolução gradualista, em razão, sobretudo, 

de antidemocráticas intervenções políticas 

externas que permitem admitir, de forma 

ampla e gradual, nas instâncias superiores, o 

ingresso de juízes oriundos de outras carreiras 

ou funções, como a advocacia ou o Minis-

tério Público e que,  além de simplesmente 

não se submeterem ao concurso público de 

acesso à magistratura nacional, subvertem a 

natural ordem hierárquica implícita em todas 

as carreiras do serviço público (situação em 

que a carreira da magistratura não pode ser 

apontada como exceção), em efetivo prejuízo 

das mais corriqueiras aspirações daqueles 

que continuam a aguardar, ano após ano, 

por uma ansiada promoção aos tribunais 

dos mais variados graus e, por que não, à 

última instância, ou seja, ao Supremo tribunal 

Federal.

este é exatamente o cerne da questão demo-

crática que precisa ser verdadeiramente 

enfrentado, sem os “desvios de atenção” que 

se pretende, ainda que inconscientemente, 

impor; camuflando os verdadeiros caminhos a 

serem trilhados para efetivamente se avançar 

no processo democrático, rompendo com 

as últimas amarras da herança autoritária do 

período getulista.

Senão, vejamos: 100% das vagas de Juízes de 1º 

grau são, atualmente, providas exclusivamente 

por candidatos que, unicamente pelo critério 

meritório do concurso público de provas e 

títulos, lograram aprovação no mesmo, reve-

lando um grande avanço democrático, na exata 

medida em que, no período compreendido 

entre 1966 e 1973, os cargos de juízes federais 

de 1º grau eram providos por simples indicação 

política do Poder executivo8. 

8esta, sim, revelou-se uma grande conquista democrática, na exata medida em que não somente restringiu, pelo menos, na 1ª instância da Justiça 
Federal, as interferências políticas no Judiciário que tanto comprometiam sua necessária isenção, independência e imparcialidade.
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todavia, nos tribunais Intermediários, por uma 

herança da era vargas9 (até hoje não objeto de 

necessária correção democratizante), apenas 

80% das vagas de desembargadores (Juízes 

de 2º grau) são destinadas aos magistrados de 

carreira e, ainda assim, apenas metade dessas, 

ou seja, 40% do total são reservadas aos juízes 

de 1º grau pelo critério de antiguidade, sem 

qualquer ingerência política10.

Nos tribunais Superiores a situação é ainda 

mais desafiadora, posto que, no tribunal da 

Cidadania, o StJ, órgão de cúpula da justiça 

comum local (estadual e distrital) e federal, o 

quinto constitucional é transformado em terço 

constitucional, ou seja, o percentual de 80% 

de acesso de juízes de carreira é reduzido 

para 67%, sendo certo que todas as vagas são 

providas por critérios políticos de formação da 

lista tríplice com posterior escolha discricionária 

e soberana pelo Chefe do Poder executivo11.

No Supremo tribunal Federal, órgão de 

cúpula de todo o Poder Judiciário, todas 

as vagas (11 no total), insta salientar, são 

exclusivamente providas por livre escolha 

do Chefe do executivo, excluída qualquer 

vinculação à necessária nomeação de juízes 

de carreira12.

o clamor por mais democracia no Poder 

Judiciário, portanto, preconiza, em tom 

sublime, uma maior defesa pelo forta-

lecimento da carreira, o que se traduz 

pelo reforço dos critérios meritórios e, 

consequentemente, por cada vez menos 

ingerências políticas de outros Poderes 

e, sobretudo, menor politização interna 

corporis, reafirmando o preceito demo-

crático de amplo acesso de seus membros 

exclusivamente por critérios de antiguidade 

que melhor traduzem os esforços naturais 

de desempenho na carreira judicante.

9A implementação nos tribunais pátrios do chamado quinto constitucional, ideia corporativista do governo Getúlio vargas, ocorreu com a inser-
ção desta no art. 104, §6º, da Constituição de 1934.

10As demais vagas (40% do total) são providas pelos magistrados de carreira, porém pelo critério político do “merecimento” em que a escolha 
final, dentre uma lista tríplice constituída pelos integrantes do tribunal, é submetida ao Chefe do executivo (estadual – Governador - ou federal 
- Presidente da República - conforme o caso) para sua livre escolha. vale registrar que o próprio Presidente do StF já se manifestou contraria-
mente a tal critério (o Globo, ed. digital, 20/12/2012), defendendo a exclusividade do critério de antiguidade para a promoção de juízes aos 
tribunais, que é objetivo.

11Deve ser registrado, por oportuno, que das 22 vagas (dentre um total de 33) destinadas a desembargadores estaduais ou distritais (11 vagas) e 
federais (11 vagas), as mesmas incluem os desembargadores oriundos do quinto constitucional, o que, na verdade, reduz, por vias transversas, 
o percentual real de magistrados de carreira a menos de 50% do total. Apenas no Tribunal Superior do Trabalho tal anomalia foi corrigida pelo 
disposto no art. 111-A da CRFB, que não somente manteve o critério do quinto constitucional, mas tornou exclusivo o acesso de 80% das vagas 
aos desembargadores do trabalho de carreira.

12o critério de acesso ao StF, previsto no art. 101 da CRFB, preconiza exclusivamente o “notável saber jurídico”, o que implica dizer que não 
somente é possível não nomear nenhum juiz de carreira, como ainda nomear um juiz de 1º grau, em virtual subversão da própria carreira da 
magistratura nacional.
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5 ConClusÕes

é importante salientar que, nos últimos 

tempos, o verbo “democratizar” ganhou uma 

notável importância que, entretanto, não 

tem sido acompanhada de sua correspon-

dente e correta interpretação. Democratizar 

não significa, necessariamente, tornar todas 

as funções do estado elegíveis e, de igual 

forma, ampliar irrestritamente o Colégio 

eleitoral daquelas em que se faz pertinente 

o critério de escolha.

em verdade, é muito mais o princípio do 

amplo acesso - ainda que por critérios 

distintos da eleição, tais como o concurso 

público - o caminho que se revela mais 

democrático para o preenchimento dos 

cargos e funções do estado, em praticamente 

todos os seus níveis, notadamente nos que 

se exercem à margem da política e que se 

afirmam por desempenho técnico.

No caso específico da função judicante, 

não é possível deixar de reconhecer que, 

hodiernamente, esta se perfaz através de um 

viés no qual a experiência de vida permite 

uma interpretação crescentemente mais 

justa das leis, tornando-se cada vez melhor 

quanto maior for o tempo em atividade. 

Relembre-se, neste sentido, que, na anti-

guidade, os julgamentos eram efetuados por 

conselhos de anciãos, ou seja, a “justiça” 

era proporcionada pelos indivíduos mais 

experientes no seio social, reconhecendo-se 

a maturidade, a experiência de vida e o 

conhecimento prático e teórico acumulado 

ao longo do tempo como essenciais ao 

mister da função jurisdicional e administrativa 

correlata. 

é exatamente por esta razão que não é 

possível que se cogite faltar democracia no 

fato de continuarmos a seguir o consagrado 

critério de antiguidade na eleição de presi-

dentes dos tribunais pátrios, como medida de 

salutar equilíbrio e não-politização do Poder 

Judiciário nacional, seguindo os melhores e 

mais diversos exemplos presentes nos países 

mais democráticos da atualidade, bem como 

do próprio processo de democratização do 

Judiciário, inaugurado a partir de 1946, que 

buscou sepultar, em definitivo, o “populismo” 

da Ditadura vargas, que permitiu curvar 

todos os tribunais sobreviventes (é impor-

tante lembrar que a Constituição de 1937 

simplesmente extinguiu a Justiça Federal) às 

suas ordens e interesses, através, e sobretudo, 

da aplicação do amplo critério eletivo (e elei-

toreiro) de seus Presidentes.

Não é por outra sorte de considerações, 

portanto, que devemos sempre ter em mente 

que o verdadeiro caminho para a demo-

cratização do Judiciário passa, não pela 

politização tanto de sua estrutura como de 

seus membros, mas sim (e principalmente) 

pelo fortalecimento da própria carreira 
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(exclusivamente composta de magistrados 

concursados), como ainda e fundamental-

mente, pela sinérgica efetividade do poder 

jurisdicional inerente aos magistrados de 1º 

grau, o que implica dizer em restringir os 

inúmeros recursos e a ampla gama de nefastos 

efeitos suspensivos que vêm transformando, 

na prática, os juízos monocráticos em simples 

juízos de instrução, como bem assim seus 

respectivos julgadores em meros magistrados 

de iniciação processual13.

Por efeito conclusivo, é exatamente a despo-

litização e o afastamento do caráter populista 

e eleitoreiro nos tribunais que, historicamente, 

se constituem na grande e verdadeira conquista 

democrática pós-ditadura Vargas; sendo certo 

que ainda resta o desafio de ver sepultada a 

última herança daquele sombrio regime, ou 

seja, a extinção da figura política do quinto 

constitucional, a permitir, por derradeiro, 

a prevalência do critério meritocrático de 

acesso a todos os tribunais, com a conse-

quente promoção de seus membros circun-

dada exclusivamente aos juízes de carreira, 

afastando-se, desta feita, qualquer ingerência 

política de outros poderes ou mesmo de poli-

tizações indesejadas, em efetiva consagração 

da democracia e dos valores democráticos 

que preconiza a existência de um Poder Judi-

ciário realmente independente. Afinal, não é 

do interesse do povo brasileiro que o Poder 

Judiciário venha a se transformar em simples 

Serviço Judiciário.

13é exatamente essa esdrúxula e condenável situação que clama pelo urgente resgate da própria dignidade da magistratura e do necessário orgu-
lho de ostentar a condição de magistrado.
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ReSUMo

o presente artigo propõe uma interpretação ontológica e teleológica da lei 

11.101/2005 como alternativa àquela que entende pela não sujeição das execuções 

fiscais à recuperação judicial. Argumenta-se que a interpretação literal da legislação 

tributária em face desse procedimento se revela prejudicial ao seu fim: a preservação 

da empresa. Demonstrar-se-á que os princípios informadores do diploma legal sob 

análise tornam os bens necessários ao êxito do plano de recuperação indisponíveis 

ao credor tributário.

PAlAvRAS-CHAve: Recuperação de empresas. execuções fiscais.

a ausÊnCia de susPensÃo das eXeCuçÕes FisCais e a PreserVaçÃo da 
emPresa em reCuPeraçÃo
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1 introduçÃo

A recuperação judicial é um procedimento 

contencioso de natureza contratual previsto 

nos artigos 47 ao 74 da lei de Recuperações e 

Falência (lei 11.101/2005); trata-se de medida 

que busca evitar a cessação das atividades da 

empresa e, assim, preservá-la.

essa notável interferência estatal na relação 

credor-devedor se justifica pelo papel que a 

empresa exerce ao atuar na produção e circu-

lação de bens e serviços; ao criar e manter 

postos de trabalho, por fomentar o crescimento 

econômico e por proporcionar a constante 

inovação tecnológica dos bens e serviços 

oferecidos no mercado.  o desempenho dessas 

atividades constitui o que a moderna doutrina 

empresarialista denomina de “função social da 

empresa”. 

A razão de ser de tal incumbência à empresa 

tem em vista a importância e influência que esta 

representa para a sociedade. 

em face das características que lhe são próprias, 

a empresa assume verdadeira feição de insti-

tuição social, provendo a grande maioria de 

bens e serviços que a população necessita e 

contribuindo para o estado com grande parte do 

que constitui seu próprio faturamento1.

Possuindo a empresa tal papel, o legislador 

foi cauteloso em prover um ambiente institu-

cional propício para que ela o exerça, entrando 

em questão a lei nº 11.101/2005 em um dos 

momentos mais decisivos de sua existência: a 

crise econômico-financeira.

2 os obJetiVos da lei nº11.101/2005 

e os obstÁCulos da leGislaçÃo 

tributÁria

A lei nº 11.101/2005 apresenta o procedimento 

da recuperação judicial como uma oportu-

nidade da empresa devedora de reorganizar 

seus negócios e relações jurídicas, evitando a 

quebra. evidente que a sua extinção é a situ-

ação menos almejada pelo legislador, conforme 

se infere pela leitura do artigo 47 da lei nº 

11.101/20052.

o procedimento é favorável não tão somente 

aos sócios da empresa, pois a superação da crise 

econômico-financeira representa um aumento 

na perspectiva de recuperação dos créditos 

concedidos pelos credores, a manutenção dos 

postos de trabalho existentes, o pagamento de 

1Cerca de 68% do faturamento de uma empresa é destinado à tributação. vide BANCo MUNDIAl. Doing business – medindo regulamentação 
de negócios: pagamento de impostos. Disponível em: <http://portugues.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes>. 

2Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir 
a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, 
sua função social e o estímulo à atividade econômica.
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salários e dos benefícios devidos; uma garantia 

maior de recebimento de tributos não reco-

lhidos e a continuidade de uma fonte de receita 

saudável para o fisco.

Fácil perceber que há uma dissonância 

entre os princípios e objetivos expostos e 

a interpretação, mormente utilizada pelas 

Fazendas Públicas, literal do parágrafo 7º do 

artigo 6º da lei nº 11.101/2005, do artigo 

29º da lei nº 6830/80 e do artigo 167º da lei  

nº 5.172/66. 

Sob tais fundamentos entende-se por viável 

que os executivos fiscais não se sujeitem ao 

trâmite do procedimento de recuperação. tal 

posicionamento não só implica em que as 

execuções fiscais não sejam suspensas, mas 

também em que sejam passíveis de satisfação 

pelo patrimônio das empresas sob o regime de 

recuperação. 

é possível notar a possibilidade de ocorrerem 

eventuais prejuízos ao procedimento recupe-

ratório de empresas por meio dessa leitura, 

bem como também de toda a coletividade de 

credores.

vale mencionar que, embora a lei 11.101/2005 

disponha não serem suspensas as execuções 

fiscais pelo deferimento da recuperação da 

empresa, ela prevê que a concessão de parce-

lamento nos termos do artigo 155º-A, § 3º, do 

CtN tenha tal condão - ressalta-se que esse 

parcelamento depende de lei específica que até 

a presente data não existe.

Ainda que se exija uma interpretação literal no 

que tange à suspensão da cobrança de créditos 

tributários, não deve ser permitida uma leitura 

da legislação que extirpe um diploma legal de 

sua eficácia. 

o procedimento da recuperação judicial visa 

a que a empresa devedora continue a exercer 

suas atividades, submetendo os créditos habi-

litados a novas condições e possibilitando seu 

adimplemento sem a descontinuação da sua 

atividade – o que já foi demonstrado ser da 

intenção do legislador. 

Contudo, não há de se falar em recuperação 

alguma se aqueles bens essenciais ao exercício 

da empresa e ao cumprimento de eventual 

plano de recuperação forem sujeitos a atos 

expropriatórios por execuções alheias ao juízo 

universal da recuperação – pois somente este 

possui conhecimento de quais alienações são 

viáveis ou não.  Decisões neste sentido não 

possuem razão de ser, mesmo que fundamen-

tadas em lei, pois

[...] embora a execução fiscal não se sus-

penda em face do deferimento da recupera-

ção judicial (art.6º, §7º, da lF nº 11.101/05, 

art.187º do CtN e art.29º da lF nº 6.830/80), 

os atos de alienação voltados contra o patri-

mônio social das sociedades empresárias em 
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recuperação submetem-se ao crivo do juízo 

universal, sob a égide do princípio da preser-

vação da empresa (FAZZIo JÚNIoR, 2005,  

p. 137).

Deve ser levado em conta a jurisprudência 

produzida pelo StJ, a qual corrobora o defen-

dido posicionamento ao decidir pela compe-

tência dos juízos que presidem a recuperação 

judicial sobre os atos que digam respeito à sorte 

das empresa sob esse regime, inclusive no que 

diz respeito ao seu patrimônio3.

o excelso StF também entende pela vedação 

de atos judiciais que reduzam o patrimônio da 

empresa em recuperação, inclusive declarando 

pacífica a jurisprudência do StJ quanto a essa 

questão4.

vale lembrar que a sujeição das execuções 

fiscais à vis atrativa da recuperação não é a 

única flexibilização da lei feita pela jurispru-

dência em prol da concretização do princípio 

da preservação da empresa. 

entende-se, à título de exemplo, que a apresen-

tação de Certidões Negativas Fiscais, quando 

do requerimento da recuperação judicial, deve 

ser relativizada em face dos objetivos da lei  

nº 11.101/2005 – é o que já foi objeto de 

decisão do StJ5.

3 ConsideraçÕes Finais

é possível notar que a jurisprudência e a doutrina 

estão migrando para um posicionamento no 

sentido de que qualquer interpretação da lei que 

preste óbice à consecução dos objetivos da lei 

nº 11.101/2005 a contrarie, sendo inviável.

A assunção de tal posicionamento se deve a 

uma perspectiva realista quanto aos altos custos 

e riscos que estão associados ao exercício da 

atividade empresarial no país6 e, dado o papel à 

que a iniciativa privada é atribuído - provendo 

a maior parte dos recursos dos quais necessita 

a sociedade - eventualmente lhe seria dotada 

a proteção necessária ao desempenho de suas 

funções.

Conclui-se que permitir a realização de atos 

de constrição de patrimônio de empresas sob 

esse regime é colocar em risco a sua existência, 

alavancar o desemprego e dificultar o desenvol-

vimento de uma economia sadia e competitiva. 

em última análise decisões dessa ordem são 

realizadas em prejuízo da sociedade como 

um todo.

3vide StJ - AgRg no CC: 112638 RJ 2010/0111796-0, Relator; StJ, Resp 1166600; StJ, CC 125.636/SP.

4vide StF - ag.reg. No recurso extraordinário : Re 704676 SP

5vide Resp 1.187.404/Mt (2010/0054048-4). Corte especial do StJ. 

6o Brasil possuí um dos dez piores ordenamentos jurídicos – de toda a América latina e Central – no que diz respeito à propriedade privada, à 
liberdade econômica e fiscal. vide 2014 Index of economic freedom - Brazil. Disponível em: <http://www.heritage.org/index/country/brazil>.
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ReSUMo

o disposto no art. 1º da lei nº 8906/94 não deve ser interpretado como restrição ao jus postu-

landi. A restrição afrontaria dispositivos constitucionais, tendo em vista a elevação a direito 

fundamental do jus postulandi, em razão da receptividade pela Constituição Federal do Pacto 

de São José da Costa Rica, nos termos do art. 5º, § 2º. o art. 1º da lei nº 8906/94 c/c art. 133 

da CF/88 representa o monopólio da postulação em juízo dos advogados, caso a parte deseje 

ser representada, frente às demais categorias profissionais, permanecendo o jus postulandi. 

PAlAvRAS-CHAve: Jus postulandi. Normas internacionais. Acesso à justiça. Direito 

Constitucional

eFetiVaçÃo do direito ConstituCional ao Jus Postulandi
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1 introduçÃo

A aplicabilidade do jus postulandi é tema 

controvertido na doutrina. A maioria esmaga-

dora dos advogados é de parecer favorável à 

completa inaplicabilidade do jus postulandi, 

que estaria revogado pelo art. 133 da Consti-

tuição Federal, bem como pelo art. 1º da lei  

nº 8906/94, (estatuto da Advocacia e a ordem 

dos Advogados do Brasil). 

Nas normas de direitos internacionais de 

direitos humanos, especialmente na Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de 

São José da Costa Rica), há previsão do jus 

postulandi, inclusive na esfera criminal. o §2º 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988 prevê 

a incorporação de direitos e garantias previstos 

em normas internacionais à Constituição. o 

Supremo tribunal Federal, em três oportuni-

dades, decidiu pela relativa imprescindibili-

dade da presença do advogado em certos atos 

jurisdicionais. Assim, a relevância do tema se 

consubstancia em evitar a possível infringência 

à norma constitucional, considerando-se a 

elevação do jus postulandi a esse patamar. 

2 desenVolVimento

2.1  JUS  POSTULANDI  nas  normas 

i n t e r n a C i o n a i s  d e  d i r e i t o s      

humanos  

o jus postulandi está previsto em várias 

normas internacionais de direitos humanos; o 

de maior relevância na jurisprudência pátria 

é a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos - Pacto de São José (oeA, 1969), 

visto que foi amplamente discutido, principal-

mente em razão da celeuma da incorporação 

dos tratados internacionais ao ordenamento 

jurídico pátrio, motivada pela controvérsia em 

torno da prisão civil do depositário infiel. 

o Supremo tribunal Federal tem adotado 

a corrente dualista, dando aos tratados o 

caráter de lei ordinária genérica. entretanto, 

especificamente no que tange aos tratados 

internacionais sobres direitos humanos, o 

StF não se mostrou adepto a nenhuma das 

duas correntes, adotando, antes, posição 

conciliatória a abarcar as diferentes correntes 

doutrinárias. estabelece o StF que 

“Desde a adesão do Brasil, sem qualquer 

reserva, ao Pacto Internacional dos Direi-

tos Civis e Políticos (art. 11) e à Conven-

ção Americana sobre Direitos Humanos 

– Pacto de San José da Costa Rica (art. 

7º, 7) – ambos no ano de 1992, não há 

mais base legal para prisão civil do de-

positário infiel, pois o caráter especial 

desses diplomas internacionais sobre di-

reitos humanos lhes reserva lugar espe-

cífico no ordenamento jurídico, estando 

abaixo da Constituição, porém acima da 

legislação interna. o status normativo 

supralegal dos tratados internacionais de 

direitos humanos subscritos pelo Brasil, 
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dessa forma, torna inaplicável a legisla-

ção infraconstitucional com ele confli-

tante, seja ela anterior ou posterior ao ato 

de adesão.” (Re 466.343, Rel. Min. Cezar 

Peluso, voto do Min. Gilmar Mendes, jul-

gamento em 3-12-2008, Plenário, DJe de 

5-6-2009.) (sem grifos no original)1.

Grande parte da doutrina diverge do enten-

dimento do StF, em razão do disposto no  

art. 5º, §2º da Constituição Federal.

Para Fernando Antônio de Souza Silva,

fica induvidoso que o sistema de direi-

tos e garantias fundamentais nacional 

– que se caracteriza como um sistema 

de direitos humanos, o que por si só já 

abriria caminho para a complementação 

internacional – admite textualmente ser 

complementado por direitos e garantias 

não enumerados no texto constitucional, 

desde que derivados do mesmo regime 

e dos mesmos princípios ... e, além dis-

to, aceita literalmente a complementa-

ção com base em tratados internacionais 

celebrados pelo estado brasileiro (dentre 

eles incluídos, evidentemente, os tratados 

relativos a direito humanos)2. ( sem grifos 

no original).  

o Pacto de São José, no art. 8º, nº 2, previu o 

direito à autodefesa, garantindo que

“(...) durante o processo, toda pessoa tem 

direito, em plena igualdade, às seguintes 

garantias mínimas: (...) d) direito do acu-

sado de defender-se pessoalmente ou de 

ser assistido por um defensor de sua esco-

lha e de comunicar-se, livremente e em 

particular, com seu defensor”;

Considerando o disposto no art. 5º, §§1º e 2º, 

da Constituição Federal, o Pacto de São José 

foi incorporado ao ordenamento jurídico em 

25 de setembro de 1992, quando o governo 

brasileiro depositou a carta de adesão ao 

tratado. A hierarquia constitucional do Pacto 

de São José somado à previsão do jus postu-

landi  - art. 8º, nº 2, “d”-, implica a não vali-

dação pela norma superior da lei Federal nº 

8906/94, no que diz respeito ao caráter priva-

tivo da atividade postulacional atribuída aos 

advogados, em prejuízo dos indivíduos, pere-

cendo do vício de inconstitucionalidade3.

Ressalte-se que a inclusão dos §§ 3º e 4º no 

art. 5º da CF/88, através da emenda Constitu-

cional nº 45/2004, criou normas específicas 

para a equivalência dos tratados internacio-

nais às emendas constitucionais que não 

1A Constituição e o Supremo. Disponível em http://www.stf.jus.br/portal/constituicao. Acesso em 14 Jan 2014. 

2SIlvA, Fernando Antônio de Souza. O Direito de litigar sem Advogado. Argumentação jurídica e colisão de direitos fundamentais, na disciplina 
da capacidade postulatória. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 62. 

3SIlvA, Fernando Antônio de Souza. O Direito de litigar sem Advogado. Argumentação jurídica e colisão de direitos fundamentais, na disciplina 
da capacidade postulatória em juízo. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 77.
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alcançaram o Pacto de São José, haja vista 

a tê-lo sido incorporado ao ordenamento 

jurídico pátrio sob a égide das determinações 

constantes dos §§1º e 2º do art. 5º da Carta 

Magna. Sendo, assim, as novas regras cons-

tantes da emenda Constitucional nº 45/2004 

só atingem os futuros tratados internacionais 

sobre direitos humanos aos quais o Brasil 

adira. Ressalve-se, inclusive, que mesmo 

no que tange aos futuros tratados, há de se 

observar a constitucionalidade dos §§º 3º e 4º, 

tendo em vista que a emenda constitucional 

nº 45/2004, ao inseri-los no art. 5º da CF/88, 

dificultou a incorporação de direitos e garan-

tias, contrariando os princípios consagrados 

na Carta Magna.

entretanto, para aqueles que defendem um 

critério material de aplicação da norma 

internacional, a discussão acima exposta 

seria desnecessária, uma vez que as normas 

de direitos humanos teriam sempre preva-

lência sobre quaisquer outras que objetivem 

restringi-los4.

2.2  JUS POSTULANDI  X art. 133 da 

Carta maGna 

A doutrina favorável, com base no disposto 

no art. 133 da CF/88, considera o monopólio 

do advogado para postulação uma garantia 

constitucional ao acesso à justiça e ao devido 

processo legal, pois não haveria ampla defesa 

e contraditório no processo sem a defesa 

técnica, razão pela qual estaria inviabilizado 

o jus postulandi, sob pena de infringir-se o 

princípio constitucional do due process of 

law.

os que defendem a vigência do jus postu-

landi consideram inconstitucional o estatuto 

da Advocacia e a ordem dos Advogados 

do Brasil, na acepção de monopólio dos 

advogados da atividade postulatória, tendo 

em vista afrontar o direito constitucional de 

acesso à justiça (Art. 5º, XXXv, CF/88). 

Segundo o dicionário Aurélio, indispensável 

é sinônimo de “imprescindível”, ou seja, 

que não pode ser posto de lado, que tem de 

ser levado em conta. o mesmo dicionário 

define essencial como sendo “indispensável, 

necessário, fundamental”5. Ambas as palavras 

são representativas de algo que não deverá 

ser alijado do sistema ao qual se referem, 

sendo, portanto, sinônimas. outra não foi a 

forma como o texto constitucional de 1988 a 

empregou. A Seção III da Carta Magna – que 

trata Da Advocacia e da Defensoria Pública 

– está inserida no Capítulo IV que se refere 

às funções essenciais à justiça, fazendo ainda 

parte do mesmo capítulo o Ministério Público 

4SIlvA, Fernando Antônio de Souza. O Direito de litigar sem Advogado. Argumentação jurídica e colisão de direitos fundamentais, na disciplina 
da capacidade postulatória em juízo. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 78. 

5FeRReIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio Século XXI: O minidicionário da língua portuguesa. 4. ed. rev. amp. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2000. 
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(Seção I) e a Advocacia Pública (Seção II). 

No art. 127, a Constituição Federal define o 

Ministério Público como instituição “essencial 

à função jurisdicional do estado” (sem grifos 

no original). o mesmo tratamento é dado à 

Defensoria Pública, no art. 134. Apesar de 

ser essencial à estruturação do Poder Judi-

ciário, como a Advocacia, não se exige do 

Ministério Público e da Defensoria Pública 

a participação em todos os processos, mas, 

somente, nos casos definidos em lei. limitar 

a participação dessas instituições às previsões 

legais, não lhes retira a essencialidade. Da 

mesma forma, a Advocacia não deixará de ser 

essencial à função jurisdicional do estado se 

lhe restringisse a presença às determinações 

legais, condicionadas à vontade do cidadão 

de ser representado.

A ausência dessas três instituições colocaria 

em risco os direitos individuais e coletivos 

da sociedade.

Para Silva6, o legislador constitucional, ao 

dispor a Advocacia como instituição indispen-

sável à administração da justiça, quis garantir 

que lei alguma retirará do cidadão o direito, 

se assim for de sua vontade, aconselhar-se 

com, representar-se por e defender-se através 

de um advogado, evitando-se, assim, que, no 

Brasil, se adotasse a proibição da participação 

de advogados em alguns tipos específicos de 

procedimentos judiciais, conforme ocorre em 

alguns países. 

Ainda para o mesmo autor, “o que é indis-

pensável, [...], é a possibilidade de o cidadão 

socorrer-se de um advogado, caso queira”7 

(sem grifos no original). 

Portanto, não há incongruência entre o jus 

postulandi e o art. 133 da CF/88.  A parte, 

caso queira, poderá exercer o jus postulandi, 

sendo instrumento de efetivação do direito 

fundamental de acesso à justiça. Mas, caso 

opte por ser representada, seu direito também 

estará garantido, sendo, inclusive, obrigação 

do estado o oferecimento da advocacia 

pública. 

o que o legislador constitucional objetivou 

foi garantir o monopólio da atividade de 

postular em qualquer processo ao advo-

gado, caso a parte deseje, não podendo o 

patrocínio ser estendido às demais categorias 

profissionais.

2.3 JurisPrudÊnCia do suPremo 

tribunal Federal

o Supremo tribunal Federal (StF), em 

diversas ocasiões, foi instado a se manifestar 

6SIlvA, Fernando Antônio de Souza e. O direito de litigar sem advogado. Argumentação jurídica e colisão de direitos fundamentais, na disciplina 
da capacidade postulatória em juízo. São Paulo: Renovar, 2007, p. 16. 

7SIlvA, ibidem. p. 16.
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sobre a imprescindibilidade do advogado em 

juízo, principalmente em razão do art. 133 da 

CF/88 e do disposto no art. 1º, inc. I da lei 

nº 8.906/94.

Na ADI 1.539, em que se questionava a 

faculdade do jus postulandi previstas no art. 

9º da lei nº 9.099/95, o StF decidiu pela 

prescindibilidade do advogado em juízo em 

certas situações, como no caso dos juizados 

especiais, em razão dos “princípios da orali-

dade e da informalidade adotados pela norma 

para tornar mais célere e menos oneroso o 

acesso à justiça”8.

No julgamento da ADI 1.127 MC/DF, que 

questionava a compatibilidade do art. 1º, inc. 

I da lei nº 8.906/94 com a Constituição, o 

StF julgou procedente o pedido para declarar 

a inconstitucionalidade da expressão “qual-

quer”, constante do referido dispositivo, sob o 

fundamento da dispensabilidade da presença 

do advogado em certos atos jurisdicionais9, 

reafirmando a relativa imprescindibilidade 

do advogado.

Com a entrada em vigor da lei nº 10.259/2001, 

a matéria foi objeto de rediscussão, agora na 

ADI 3.168, questionando-se a constitucio-

nalidade do art. 10 da lei nº 10.259/2001. 

o StF ratificou seu “entendimento de que a 

imprescindibilidade de advogado é relativa, 

podendo, portanto, ser afastada pela lei em 

relação aos juizados especiais”10. 

A atribuição de lugar específico no ordena-

mento jurídico para os tratados internacio-

nais de direitos humanos pelo StF somado 

à previsão no Pacto de São José da Costa 

Rica sugere que a decisão de aplicabili-

dade parcial do jus postulandi é motivada 

pela complexidade jurídica de adaptação 

do sistema processual. Na verdade, trata-se 

de suposta complexidade, pois à parte não 

pode ser atribuído o ônus de se adaptar ao 

sistema e, sim, o contrário. Um bom exemplo 

é o microssistema dos Juizados especais. o 

jus postulandi, restrito à primeira instância, 

poderia ser estendido à turma Recursal, 

através da inversão da lógica processual. A 

disposição constante do art. 475 do Código 

de Processo Civil contraria a concepção 

moderna de isonomia, já que desiguala as 

partes. Para equalização da relação proces-

sual, o recurso de ofício deveria ser garantido 

à parte, igualando os desiguais. 

Além disso, se o processo é complexo, é 

preciso criar meios que o facilite, garantindo 

às partes o direito constitucional de acesso à 

8StF, Pleno, ADI 1.539/UF, Relator Ministro Maurício Corrêa, j. 24.04.2003.

9StF, Pleno, ADI 1.127/DF, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão Ministro Ricardo lewandowski, j. 17.05.2006.

10StF, Pleno, ADI 3.168/DF, Relator Ministro Joaquim Barbosa, j. 08.06.2006.
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justiça. e, ainda, não basta o acesso formal; 

tem-se de garantir o acesso material que 

possibilite, além do duplo juízo de jurisdição, 

a efetivação do devido processo legal e da 

participação intensa da parte na formação 

do convencimento do juiz. é o processo que 

tem de se adaptar aos novos usuários do 

Poder Judiciário e não eles se amoldar ao 

processo.

3 ConClusÃo  

os §§1º e 2º do art. 5º da Carta Magna e a 

adesão do Brasil, sem qualquer reserva, à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

– Pacto de San José da Costa Rica elevaram a 

direito fundamental o jus postulandi. Mesmo 

que se desconsiderasse a elevação ao patamar 

de direito constitucional, o jus postulandi 

ainda estaria garantido como instrumento de 

viabilização do acesso à justiça. também não 

procede a indicação do art. 133 da CF/88, 

como justificativa à eliminação do jus postu-

landi.  A essencialidade e indispensabilidade 

do advogado se referem ao direito da parte ser 

representada em qualquer processo por advo-

gado, se assim o desejar, não sendo estendida 

a qualquer outra classe essa prerrogativa. 

Constitucionalizados os direitos e garantias 

fundamentais previstos no Pacto de São José, 

em razão do art. 5º, §2º da CF/88, o art. 133 

da CF/88 e o art. 1º da lei nº 8906/94 limitam 

a representação judicial aos advogados, impe-

dindo, assim, a postulação perante o Poder 

Judiciário de quaisquer outras categorias 

profissionais. Referida ressalva é importante 

para a proteção dos jurisdicionados, já que, 

se escolher ser representado, deverá ter a 

garantia de sê-lo por alguém credenciado 

junto ao órgão competente. 

Conclui-se, portanto, que a Constituição 

Federal garante aos cidadãos o jus postulandi 

e, caso queira, poderá optar por ser represen-

tado, cabendo somente aos advogados, com 

registro na Ordem dos Advogados do Brasil, 

a capacidade para postulação judiciária.
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ReSUMo

 o presente artigo analisa a assistência judiciária, contrapondo a garantia constitu-

cional do acesso à justiça ao deferimento indiscriminado da benesse, com base apenas 

na presunção legal da qual gozam as declarações de pobreza. via de consequência, 

os pedidos de justiça gratuita se proliferam, ante a ausência de consequências extra-

patrimoniais das declarações inidôneas, o que onera os cofres públicos pelo não 

recolhimento da taxa devida. Ao final, conclui-se pela importância da proatividade 

do juiz no sentido de impelir o interessado a juntar aos autos elementos probatórios 

que permitam a aferição da real necessidade do benefício, dado o caráter excepcional 

do instituto. 

PAlAvRAS-CHAve: Assistência judiciária. Jurisprudência. excepcionalidade. 
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1 introduçÃo

A assistência jurídica integral e gratuita, 

prevista no inciso lXXIv do art. 5º da Consti-

tuição Federal de 1988, é dever do estado em 

relação àqueles que comprovarem insufici-

ência de recursos. trata-se de garantia cons-

titucional, corolário de princípios outros, 

como o devido processo legal, a ampla 

defesa e, especialmente, o acesso à justiça. A 

esse respeito, Mauro Capelletti e Bryan Garth 

(1978, p. 8 e 15) destacam a como um dos 

meios utilizados para reforçar e dar, de fato, 

a prometida efetividade do acesso à justiça, 

desmistificando sua roupagem simbólica. 

A despeito da relevância do instituto, ganha 

destaque no cenário atual o crescente – para 

não dizer excessivo – número de processos 

em que há pedido de assistência judiciária, o 

que clama reflexão crítica sobre o benefício. 

Dito isso, pretende-se discutir neste artigo 

o tratamento dado pelo Superior tribunal 

de Justiça (StJ) e pelos tribunais Regionais 

Federais (tRFs) ao tema, especialmente 

no tocante aos critérios utilizados para se 

aferir a insuficiência de recursos; refletir 

sobre os possíveis efeitos do entendimento 

jurisprudencial e defender atuação proativa 

do juiz no sentido de provocar a juntada 

de elementos probatórios que permitam a 

aferição da real necessidade do benefício, 

a fim de coibir abusos e garantir a correta 

aplicação da lei.

Cumpre registrar, por fim, que, embora não 

se desconheçam as discussões doutrinárias 

no tocante à correta conceituação (MARCA-

CINI, 2001; RoCHA, 2009), no presente 

trabalho, as expressões “assistência jurídica”, 

“assistência judiciária” e “justiça gratuita” 

serão utilizadas de forma genérica, como 

sinônimas, para indicar a isenção quanto às 

custas e demais despesas processuais, inclu-

sive honorários advocatícios e que serão 

citados entendimentos jurisprudenciais sobre 

casos em que o requerimento é formulado por 

pessoa física.

2  o  t r a t a m e n t o  d a d o  P e l a 

JurisPrudÊnCia  À  ass istÊnCia 

JudiCiÁria e seus reFleXos

A justiça gratuita é instrumento democrá-

tico e social da efetividade do acesso à 

jurisdição. No âmbito infraconstitucional, 

foi regulamentada pela lei nº 1.060/50, 

recepcionada pela Constituição Federal de 

1988.essa lei incumbiu o juiz de examinar 

o pedido de assistência, porém, não lhe 

muniu de critérios ou parâmetros obje-

tivos para aferir a situação de pobreza que 

enseja a concessão do benefício; limitou-se 

a declarar que basta a afirmação da parte 

de que não está em condições de pagar 

as custas do processo e os honorários de 

advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família (art. 4º); assim como atribuiu a essa 

declaração de pobreza presunção relativa 
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de veracidade, impondo ao réu a prova em 

contrário.

A jurisprudência acolhe a presunção de 

pobreza decorrente da declaração da parte, 

mas admite que essa presunção possa ser 

elidida pelo juiz, avaliando as alegações da 

parte interessada ou as circunstâncias da 

causa (StJ, Resp 875.687/RS), e desde que 

ele indique minimamente os elementos que 

o convenceram em sentido contrário ao que 

foi declarado pelo interessado (StJ, AgRg no 

AResp 352.287/Al). 

No âmbito dos tRFs, a maioria adota a 

renda e o patrimônio do requerente como 

parâmetros para a isenção. o tRF da 1ª 

Região (AG 0026065-52.2009.4.01.0000/

MG; AG 0008608-70.2010.4.01.0000/PA), 

assim como os da 3ª (AC 1320529/SP), 4ª 

(AG 00076726120104040000/RS) e 5ª (AC 

00023624820114058201) Regiões, entendem 

estar apto à concessão da justiça gratuita 

aquele que recebe até dez salários mínimos. 

o tRF da 2ª Região, entretanto, tem adotado 

critério mais restritivo, buscando similaridade 

com as hipóteses em que se admite a assis-

tência da Defensoria Pública e a isenção da 

declaração do Imposto de Renda. tem fixado 

como parâmetro, então, a renda de até três 

salários mínimos (AC 579901/ RJ).

Pontualmente, analisando os elementos cons-

tantes dos autos, esses tribunais já decidiram 

que não faz jus ao benefício aquele que possui 

imóvel no valor de R$200.000,00 (tRF1, AG 

0037761-17.2011.4.01.0000/Go) e aquele 

que aufere rendimentos pouco superiores 

a R$3.200,00, sob o fundamento de que a 

remuneração apresenta-se razoável para os 

padrões brasileiros (tRF3, AI 533884/SP). 

também já houve decisão pelo indeferimento 

do benefício em situações em que o litigante 

era agricultor “de posses” e ex-prefeito conhe-

cido (tRF4, AC 200304010472321/SC); em 

que a parte teria direito a “razoável soma de 

dinheiro” resultante do processo (tRF4, AC 

200372050065617/RS); ou quando o litigante 

estava adquirindo “valor expressivo” em moeda 

estrangeira (tRF4, AG 200404010131005/

PR). em outras oportunidades, foram consi-

derados a profissão da parte requerente 

(tRF5, AC 00069121220134058300/Al), as 

propriedades e até o fato de a parte autora 

possuir advogado particular (tRF5, AC 

00003300620124058502/RN). 

Não obstante a construção jurisprudencial dos 

tRFs que, em sua maioria, tendem a considerar 

a renda do requerente do benefício, o StJ, 

em recentes decisões, deixou assentado que 

importa, em indevida inversão da presunção 

de pobreza prevista na lei nº 1.060/50, a 

decisão do juiz que indefere o pedido tão 

somente com base na remuneração auferida 

pelo requerente” (AGAReSP 201301880352). 

entende aquela Corte que, para o deferimento 

da gratuidade de justiça, não pode o juiz se 
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balizar apenas na remuneração auferida, no 

patrimônio imobiliário, na contratação de 

advogado particular pelo requerente, ou seja, 

apenas nas suas receitas.

Ainda sobre o tratamento dado pelo StJ ao 

tema, releva destacar recente julgado em que 

referida corte, citando precedentes próprios e 

do Supremo tribunal Federal (StF), reafirmou 

a tese de que, do ponto de vista criminal, “é 

atípica a mera declaração falsa de estado 

de pobreza realizada com o intuito de obter 

os benefícios da justiça gratuita” (Cf. HC 

261.074-MS). também deixou assentado 

que o art. 4º da lei nº 1.060/50 dispõe que a 

sanção aplicada àquele que apresenta falsa 

declaração de hipossuficiência é apenas 

econômica, sem previsão de sanção penal 

e que a mera declaração de hipossufici-

ência inidônea não pode ser considerada 

documento para fins penais. Assim, a única 

consequência fixada pelo legislador àquele 

que falsamente se declara pobre para os fins 

da lei nº 1.060/50 é o pagamento de multa 

correspondente a até dez vezes o valor das 

custas judiciais (art. 4º, §1º). 

ocorre que raramente a parte requerida tem 

interesse em comprovar a inidoneidade da 

declaração prestada pelo interessado. é o 

que se depreende do relatório extraído do 

Sistema Processual em 13/10/14, que informa 

a existência de apenas 374 impugnações à 

assistência judiciária gratuita (classe 10902) 

ativas na SJMG (incluídas aquelas remetidas 

ao tRF1). 

é inegável que há casos em que a inexistência 

de impugnação se deve ao fato de que o réu 

reconhece a situação de pobreza da parte 

adversa. Contudo, o número inexpressivo de 

impugnações nos leva a acreditar que o trata-

mento dado pela jurisprudência – favorável, 

quase sempre, ao requerente – também cons-

titui desestímulo à contestação da decisão que 

concedeu o benefício. 

esse quadro, firmado na presunção legal 

da declaração de pobreza; na ausência de 

consequências extrapatrimoniais em razão 

da declaração inidônea e na possibilidade 

reduzida de contestação pela parte ré, tem 

fomentado os pedidos de assistência judici-

ária e a concessão indiscriminada do bene-

fício, diminuindo, inclusive, a nobreza do 

instituto. 

o risco da declaração inidônea é quase 

inexistente. Pode-se dizer até que é melhor do 

que uma aposta, porque, quando se declara 

falsamente a hipossuficiência, e esta é aceita, 

mesmo que a ação seja improcedente, a 

parte “ganha”, uma vez que não dispôs de 

numerário para movimentar a máquina judi-

ciária. e, caso seja acolhido o pedido inicial, 

houve dupla vitória. Diferentemente, em uma 

aposta, quem perde paga o ônus inerente ao 

risco do jogo. 
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o que se pode esperar desse cenário de 

concessão ampla e irrestrita da assistência 

judiciária é o aumento de demandas infun-

dadas, uma vez que a parte nada tem a perder 

com a judicialização. Pode-se afirmar que, 

hoje, litigar sob o pálio da assistência judici-

ária – tratando-se de pessoas físicas – constitui 

regra e não mais exceção. 

Conforme informa luíza de Carvalho, sobre 

pesquisa desenvolvida pela Fundação Getúlio 

vargas a pedido do Conselho Nacional de 

Justiça, a qual versa, dentre outros assuntos, 

sobre as causas de aumento das demandas 

judiciais cíveis, “a criação dos juizados espe-

ciais e da gratuidade processual contribuiu 

para aumentar a litigiosidade”. A pesquisa 

abarcou, dentro de sua amostra, decisões 

judiciais do tRF da 3ª Região e, dentre as 

propostas apresentadas pelo instituto de 

pesquisa para a redução das demandas judi-

ciais, está a definição de critérios mais espe-

cíficos para fins de concessão do benefício 

da justiça gratuita. 

Além disso, a atividade jurisdicional, exer-

cida exclusivamente pelo estado, não é algo 

inteiramente gratuito para o cidadão, ainda 

que ele usufrua da assistência judiciária. Há 

despesas com a manutenção dos edifícios, 

equipamentos e materiais, remunerações e 

outros dispêndios necessários, que são pagos 

por meio da arrecadação tributária, inclu-

sive, advinda das próprias custas judiciais. A 

título de exemplo, a despesa total da Justiça 

Federal no ano de 2013, conforme Rela-

tório Justiça em Números, chegou à ordem 

de R$7.782.658.043,00, dentre as quais se 

incluem as despesas com a justiça gratuita. 

Nesse passo, a fim de evitar lesão aos cofres 

públicos e o enriquecimento ilícito do interes-

sado a quem é deferido o benefício de forma 

indevida, defende-se análise criteriosa e restri-

tiva do instituto da assistência judiciária.

Sobre o tema, Homero Francisco tavares 

Júnior (2009, p. 14) destacou:

“o abuso que se verifica existente em su-

cessivos e descompromissados pedidos 

de gratuidade de Justiça tem despertado a 

atenção de diversos segmentos da comu-

nidade jurídica. talvez por isso, cresce 

o movimento que tenciona o estabeleci-

mento de critérios objetivos para o exame 

de pedidos de tal natureza. e os motivos 

são vários: evitar lesão aos cofres públi-

cos; evitar prejuízo ao advogado da par-

te vencedora, que passa a não fazer jus 

aos honorários de sucumbência, quando 

a parte contrária litiga sob a gratuidade 

judiciária; coibir a propositura de deman-

das infundadas; além de outros.”

A fim de comprovar o impacto financeiro 

da interpretação jurisprudencial sobre a 

assistência judiciária, toma-se como base os 

dados publicados nos relatórios Justiça em 
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Números 2013, fornecidos pelo CNJ. De acordo com a publicação, embora a despesa com a 

assistência judiciária corresponda a apenas 1,689% das despesas totais da Justiça Federal, esse 

gasto – à exceção da 2ª Região – supera em muito a arrecadação com custas e emolumentos. 

São os dados:

Tribunal Regional 
Federal

JG – Assistência 
Judiciária Gratuita

R – Recolhimentos 
Diversos

JG em relação à arrecadação 
com custas e emolumentos

1ª Região nd 20.383.010 nd
2ª Região 8.637.424 10.256.733 0,84%
3ª Região 33.243.780 19.174.142 1,73%
4ª Região 35.343.560 14.362.621 2,46%
5ª Região 16.733.994 5.349.946 3,12%

Justiça Federal 93.958.758 69.526.453 1,35%

Obs.: ‘nd’ significa que o dado não está disponível. valores em reais.

Cumpre registrar que as despesas, no estudo, 

abrangeram remuneração de tradutor/intér-

prete e peritos, no ano-base pelo tribunal e 

suas respectivas unidades judiciárias. Deixou 

de ser computado o impacto decorrente da 

isenção de custas e emolumentos concedida 

aos beneficiários da assistência judiciária, o 

que tornaria ainda maior o índice apurado.

Impõe-se destaque à 2ª Região. Não por acaso, 

é a única do país que arrecada mais com as 

custas judiciais do que despende com a assis-

tência judiciária, uma vez que adota critérios 

mais rígidos de concessão do benefício. os 

dados acima evidenciam reflexo relevante 

do tratamento restritivo dado à assistência 

judiciária: há, sob a ótica financeira, maiores 

ganhos que perdas. Não se pretende aqui 

discutir a qualidade do critério adotado pela 

2ª Região, demonstrando seus prós e contras, 

mas tão somente destacar sua influência sobre 

o recolhimento, no âmbito de um tribunal, a 

título de custas e emolumentos.   

3 o PaPel do Juiz

o art. 2º do CPC determina que “nenhum juiz 

prestará a tutela jurisdicional senão quando a 

parte ou o interessado a requerer, nos casos 

e forma legais”. é o princípio do ne procedat 

iudex ex officio.  essa inércia do Poder Judi-

ciário, entretanto, refere-se apenas à inau-

guração de um processo, e não se confunde 

com a ideia de passividade do juiz. Uma 

vez provocada a jurisdição, o magistrado 

torna-se partícipe ativo da relação processual 

e responsável pela sua direção e impulsão nos 

limites da controvérsia, de maneira a tornar 

o processo um instrumento de efetiva justiça 

e pacificação social. 
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outrossim, é a própria legislação processual 

que fornece ao magistrado as ferramentas 

necessárias para a referida impulsão proces-

sual. o art. 130 do CPC, por exemplo, confere 

ao juiz amplo poder de instrução, como desti-

natário da prova. A ele cabe determinar, de 

ofício ou a requerimento da parte, as provas 

necessárias à instrução do processo. Há, 

também, as questões de ordem pública, que 

podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. 

Sintetiza Cândido Rangel Dinamarco que 

cabe ao juiz “não só impulsionar o anda-

mento da causa, mas também determinar 

provas, conhecer ‘ex officio’ de circunstâncias 

que, até então, dependiam da alegação das 

partes, dialogar com elas, reprimir-lhes even-

tuais condutas irregulares” (DINAMARCo, 

apud GoMeS, 1997, p. 87). 

Barbosa Moreira, citado por Sérgio Alves 

Gomes (1997, p. 66) afirma que o juiz já 

não se compatibiliza mais com o “arquétipo 

do observador distante e impassível da luta 

entre as partes, simples fiscal incumbido de 

vigiar-lhes o comportamento, para assegurar 

a observância das ‘regras do jogo’ e, no fim, 

proclamar o vencedor”. Francesco Ferrara, 

por sua vez, também citado por Sergio Alves 

Gomes (1997, p. 52), define o juiz como 

viva vox iuris, isto é, a voz viva do direito e 

como verdadeiro intermediário entre a norma 

imposta e a vida, expressa nas relações dos 

particulares. 

trazendo a discussão para o contexto da lei 

nº 1060/50, a multiplicação dos pedidos de 

justiça gratuita, englobando aqueles feitos 

por quem a ela não faz jus, impõe atuação 

proativa do magistrado. embora a declaração 

de pobreza goze de presunção de veracidade, 

essa presunção é relativa e não pode, por isso, 

ser tomada de forma indiscriminada, sob pena 

de deferimento irresponsável da benesse e de 

oneração dos cofres públicos.

o próprio StJ invoca a atuação positiva do 

juiz e o exorta a fazer análise  minuciosa 

das provas na busca pela real situação do 

requerente do benefício. Julga imprescindível 

fazer o cotejo do quadro econômico com as 

despesas correntes utilizadas para preservar 

o sustento próprio e o da família e ressalta 

que o magistrado, ao analisar o pedido de 

gratuidade, nos termos do art. 5º da lei 

nº 1.060/50, deve perquirir sobre as reais 

condições econômico-financeiras do reque-

rente, podendo solicitar que o interessado 

comprove nos autos que não pode arcar com 

as despesas processuais e com os honorários 

de sucumbência. 

A proatividade do magistrado denota não 

somente importante função, como necessária 

mudança. voltar-se-ia à interpretação, de 

base fática, mais restritiva. os pormenores do 

caso concreto possibilitaria que pessoas de 

diferentes rendas pudessem ser beneficiadas, 

excluindo-se aqueles que, realmente, podem 
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arcar com as custas judiciais sem prejuízo 

financeiro próprio ou de sua família.  

Permitiria, por exemplo, a concessão do 

benefício àquele que, a despeito de auferir 

uma renda considerável, possui despesas 

importantes com saúde, educação, moradia 

ou gastos extraordinários, em razão do 

número de integrantes do grupo familiar. 

lado outro, também possibilitaria ao juiz 

identificar o perdulário e o opulento, cujos 

gastos são realizados com itens supérfluos 

ou voltados à ostentação, o que conduziria 

ao indeferimento do benefício da assistência 

judiciária.

Nesse passo, não pode o juiz aguardar a 

impugnação do réu. Deve, antes mesmo de 

deferir o benefício, excetuados os casos em 

que a necessidade é evidente – como por 

exemplo nas demandas em que se pleiteia 

benefício assistencial ou previdenciário no 

valor de um salário mínimo, dentre outros 

–, impelir o interessado a juntar aos autos 

elementos probatórios que permitam a 

aferição da real necessidade do benefício, 

dado o seu caráter excepcional. Assim, 

incumbe ao magistrado intimar a parte para 

apresentar comprovante de renda e de suas 

despesas correntes, declaração de imposto 

de renda e, se entender prudente, poderá, 

até mesmo, oficiar cartórios de Registros de 

Imóveis a fim de averiguar a existência de 

patrimônio imobiliário. tudo no sentido de 

aferir a real impossibilidade de arcar com os 

custos do processo.

4  ConClusÃo

A conquista plena da garantia do acesso à 

justiça célere, eficiente e justa passa, neces-

sariamente, pela concessão responsável da 

assistência judiciária. Como visto, a justiça 

gratuita não pode ser concedida de forma ampla 

e irrestrita com base em critérios dissociados e 

desprendidos da realidade econômico-social, 

sob pena de prejuízo ao erário público, enri-

quecimento ilícito do beneficiário e aumento 

das demandas infundadas.

Assim, se, por um lado, é necessário assegurar 

o acesso ao Judiciário de todo aquele que sofrer 

lesão ou ameaça de direito (art. 5º, CF/88), por 

outro, é mister que a justiça gratuita seja defe-

rida apenas àquele que de fato demonstrar a 

necessidade do benefício e, para tanto, essen-

cial à atuação positiva do julgador. 

Ante a ausência de critérios e parâmetros 

objetivos para se aferir a situação de pobreza 

da parte que pleiteia a assistência judiciária 

e a inexistência de consequências no âmbito 

penal, cumpre ao magistrado determinar a 

apresentação de provas a respeito da necessi-

dade e adotar outras medidas que lhe permitam 

verificar se o interessado pode, ou não, arcar 

com os custos do processo sem prejuízo de seu 

sustento e de sua família. 
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ReSUMo
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1 introduçÃo

o esforço teórico para separar o delito, objeto 

de estudo da teoria do crime, de meras condutas 

concretas, despidas de relevância jurídico-

penal, determinou a necessidade histórica de 

desenvolvimento de uma dogmática da teoria 

do fato punível, compreendida como método 

de imputação jurídico-penal e apreendida sob 

uma perspectiva teórica operacional (denomi-

nada analítica, estratificada ou dogmática), que 

permita analisar o delito a partir das categorias 

do tipo de injusto e da culpabilidade. 

A ideia de dogmática penal vincula-se ineren-

temente à noção de sistema. Não por acaso, 

pois a própria estruturação de uma ciência é 

dependente de um aparato dogmático, cuja 

vinculação a preceitos prefixados e objetiva-

mente delineados determina resultados alcan-

çáveis. esse raciocínio, aplicado ao segmento 

da ciência jurídica competente à análise do 

fato punível e da aplicação de uma pena, é 

o que se denomina ciência do direito penal 

ou, simplesmente, dogmática jurídico-penal 

(RoXIN, 1997, p. 192; ZAFFARoNI, BAtIStA, 

AlAGIA, SloKAR, 2010, p. 22-26). 

Nesse sentido, portanto, é competente a dogmá-

tica penal para, além de estabelecer as normas 

gerais que definem a configuração do delito 

(teoria do delito), projetar parâmetros teóricos 

de aplicação da pena (teoria da pena), garan-

tindo ao cidadão o conhecimento dos critérios 

de imputação penal, por meio da aplicação 

teórica de seus conceitos. Permitindo-se, assim, 

prognosticar critérios de racionalidade (caráter 

de previsibilidade), tanto aos tribunais, que 

manejam a logística de aplicação da pena, 

quanto ao cidadão, sujeito à eventual punição 

(SANtoS, 2007, p.72). 

outrora, a base desse pensamento, que cons-

titui hoje o primeiro passo da análise técnico-

jurídica com vistas à configuração do crime, 

delineava-se por critérios rudimentares de 

imputação, sendo necessária uma visão mais 

pragmática. Dessa mudança de ponto de vista, 

surgiu a análise do delito de forma comparti-

mentada, que, além da função pedagógica, traça 

os limites de aplicação da pena, privilegiando a 

dimensão técnico-pragmática ao fixar critérios 

para se alcançar a segurança jurídica.

essa compreensão não foi possível, de um 

lado, sem o desenvolvimento da teoria do tipo, 

introduzida na teoria do delito, de maneira 

sistemática, inicialmente, por ernst von Beling, 

em 1906, e desenvolvida doravante pelos 

seus críticos; de outro lado, pela evolução do 

conceito de culpabilidade, categoria sobre a 

qual incidiu variadas concepções filosóficas e 

seus consequentes reflexos metodológicos.

Nesse trabalho, buscar-se-á traçar as linhas 

gerais de desenvolvimento da categoria da 

culpabilidade, situando-as no contexto das 

correntes doutrinárias preponderantes, desde 
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o início do séc. XX até meados da década de 

1950, período concernente à sedimentação 

da teoria finalista no âmbito do direito penal 

alemão. 

2 teoria normatiVa da CulPabilidade 

na VisÃo de reinhard Frank

o desenvolvimento histórico-dogmático da 

categoria da culpabilidade, compreendida sob 

o aspecto científico, remonta-nos ao início do 

séc. XX. Inicialmente pela lavra de Reinhard 

Frank, em 1907, e posteriormente com contri-

buições teóricas de Berthold Freudenthal, em 

1922 e James Goldschmidt, no início dos anos 

de 1930.

Coube a Reinhard Frank, fundando seu pensa-

mento no modelo neokantiano, explicar a 

culpabilidade do ponto de vista normativo, 

a partir de um juízo valorativo, com vistas à 

superação da noção psicologista reinante no 

âmbito do modelo clássico dos naturalistas 

(positivistas). De acordo com essa orientação, 

para a caracterização da culpabilidade bastava 

a relação psíquica do autor com algo situado 

fora de sua personalidade, isto é, a mera relação 

subjetiva com o fato. 

Àquela época, Franz von liszt (lISZt, 1899, p. 

249) referia-se: 

“não basta que o resultado possa ser ob-

jetivamente referido ao ato de vontade 

do agente; é também necessário que se 

encontre na culpa a ligação subjetiva” 

Na culpabilidade, por encontrar-se no terreno 

subjetivo, essencialmente natural, concentra-

va-se o dolo (a representação do resultado 

como elemento intelectivo e a manifestação 

da vontade, expressando a volição) e a culpa 

em sentido estrito; a imputabilidade do agente 

é apenas pressuposto da culpabilidade, não 

havendo espaço, na visão de liszt, para se 

falar em consciência da antijuridicidade. 

o esforço teórico para superar essa concepção, 

empreendida por Frank, partiu da reformu-

lação do conceito de culpabilidade, que passa 

a ser visto como um juízo de reprovação diri-

gido ao agente por não ter ele moldado seu 

comportamento em conformidade ao direito. 

Diz o referido autor (FRANK, 2002, p. 35) que 

não se pode pensar a culpabilidade ausente 

dos seguintes elementos: 1) circunstâncias 

concomitantes ao fato; 2) imputabilidade; 3) 

o dolo e a culpa.  

Para Frank, a incorreção da teoria de liszt, 

dominante à época, residia, de um lado, em 

não considerar as circunstâncias concomi-

tantes e a imputabilidade como elementos; 

de outro lado, compreender o dolo e a culpa 

como uma relação de gênero (culpabilidade) 

para espécies (FRANK, 2002, p. 36). Mais acer-

tado segundo Frank (FRANK, 2002, p. 37) era 

considerar a culpabilidade como um conceito 



40 JUStIçA eM RevIStA 

completo, apresentado entre elementos (e 

não espécies) nos quais se encontram o dolo 

e a culpa. Por isso, a melhor compreensão 

da culpabilidade, entendida em sua totali-

dade como uma síntese de seus elementos, 

dá-nos a expressão reprovabilidade. “Atuação 

culpável é atuação reprovável; em outros 

termos, realiza-se uma reprovação ao autor” 

(FRANK, 2002, p. 39).

Para aclarar a explicação das circunstâncias 

concomitantes ao fato, o autor (FRANK, 2002, 

p. 42-43) ilustra com o seguinte exemplo, 

ocorrido em 1897: o acusado, cocheiro de 

uma carruagem, teria de guiar dois cavalos, 

sendo que um deles era indomado, caracte-

rística conhecida pelo cocheiro e seu patrão. 

Numa das viagens, o cavalo desvencilhou-se 

da rédea. Após tentativas frustradas de recu-

perar a rédea, os cavalos se alteraram e o 

acusado perdeu totalmente o controle sobre 

a parelha, que, desbragada, atropelou um 

ferreiro, provocando-lhe a fratura de uma 

das pernas.    

Nesse julgamento, o tribunal, não obstante 

tenha reconhecido a imprudência, chegou 

a ressaltar ponderação no caso: poder-se-ia 

exigir do cocheiro, sob pena de demissão, 

eximir-se da tarefa, ao considerar a possibili-

dade consciente de lesão a terceiro, em face 

do emprego daqueles animais? ou a ordem 

do patrão deve ser cumprida, independente-

mente de qualquer ressalva?

A tais colocações, o autor concluiu (FRANK, 

2002, p. 43):

“resulta manifesto com essas explicações 

que as circunstâncias concomitantes, as 

relações sob as quais o acusado estava no 

momento crítico, são incluídas no con-

ceito de culpabilidade”.

Constitui-se, assim, a reprovabilidade, pelos 

pressupostos concorrenciais: 1) qualidade 

especial da imputabilidade que torna o 

comportamento antijurídico passível de 

reprovação; 2) relação psíquica do autor com 

o fato (dolo ou culpa); 3) normalidade das 

circunstâncias sob as quais o autor atua. 

Nas palavras do autor (FRANK, 2002, p. 

41): 

“não cabe a reprovação quando as cir-

cunstâncias concomitantes revelem-se 

como um perigo ao autor ou a terceira 

pessoa e essa ação proibida que foi exe-

cutada poderia salvá-los”. 

Desse modo, o grau de exigências postas à 

vontade condiciona-se a partir das circuns-

tâncias concomitantes reveladas da situação 

concreta e, com efeito, delimita o próprio grau 

de exigibilidade. A inexistência da “normali-

dade das circunstâncias sob as quais o autor 

atua” ou poderíamos dizer, sintetizando, a 

existência de anormalidade severa, configura 
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uma causa de exclusão da própria culpabili-

dade (FRANK, 2002, p. 84).

3 a teoria PsiColóGiCa-normatiVa de 

James GoldsChmidt

A esse arcabouço teórico acresçam-se as 

contribuições de James Goldschmidt –   

Normativer Schuldbegriff, editado em 1930 

–, que lançou novo olhar sobre o conceito 

de culpabilidade.

enquanto Frank, na sua última edição – 18ª 

edição – atribuiu ao fato antijurídico como 

reprovabilidade, Goldschmidt (GolDSCH-

MIDt, 2002, p. 104) fala que a reprovação é 

a motivação que levou ao fato antijurídico. 

Por isso a “culpabilidade, como modali-

dade de um fato antijurídico, é a atribuição 

desse fato a uma motivação reprovável 

(censurável)”.

A partir da última elaboração teórica de 

Frank, em 1929, conforme a qual a culpabi-

lidade é a “reprovabilidade de uma conduta 

antijurídica segundo a liberdade, fim e signi-

ficado conhecido ou cognoscível”, Golds-

chmidt (GolDSCHMIDt, 2002, p. 85-86) 

afirma que somente a partir desse momento 

poder-se-ia falar do aspecto propriamente 

normativo da culpabilidade, tendo em 

vista que a reprovação passa a requerer 

como pressuposto a obrigação de omitir a 

conduta.

Nesse seu estudo, Goldschmidt, para além de 

redarguir as críticas endereçadas à sua elabo-

rada distinção entre norma de direito – que 

determina a conduta exterior e relaciona-se ao 

injusto – e norma de dever – que exige uma 

correspondente conduta interior e refere-se 

à culpabilidade –, promove uma crítica aos 

adeptos da culpabilidade exclusivamente 

psicológica, aprofundando as bases de um 

conceito normatizado de culpabilidade. 

Para o autor (GolDSCHMIDt, 2002, p. 89), 

essa característica (normativa) do conceito 

de culpabilidade deve ser compreendida 

como uma “vinculação normativa do fato 

psíquico”, analisada numa escala de graus 

através do juízo de desvalor da motivação 

(censurabilidade). essa escala de graus, 

que permite encontrar o exame do valor ou 

desvalor da motivação (graus de culpabili-

dade), é creditada, por Goldschmidt, a Beling 

(Unschuld, Schuld und Schuldstufen, 1910), 

que a compreende constituída por normas 

de direito; enquanto Goldschmidt funda seu 

sistema na distinção entre a norma de dever 

e a norma de direito. 

A norma de dever corresponde a um manda-

mento que não objetiva uma “pureza interior 

dos sentimentos”, mas que, fundada em repre-

sentações de valor jurídico oriente a vontade 

do indivíduo a conformar-se com o direito. 

essa conformação ao direito visa a rechaçar 

que um processo normal de motivação oriente 
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o indivíduo a uma conduta desconforme ao 

direito (antijurídica), por isso é uma “norma 

de luta”. Uma norma que, pelo seu conteúdo, 

impõe o “limite extremo das exigências postas 

à motivação, ou seja, a própria exigibilidade” 

(2002, p. 91). 

exigibilidade, portanto, é atuar conforme o 

direito. A não conformação à norma de dever, 

ao contrário, é reprovabilidade (GolDSCH-

MIDt, 2002, p. 104). e, se a exigibilidade 

é compreendida como um “atuar conforme 

o direito” significa identificar-se com um 

dever. que não prescinde, por conseguinte, 

de um poder (domínio sobre o fato). logo, 

Goldschmidt (GolDSCHMIDt, 2002, p. 

104) chega à conclusão que a exigibilidade 

só pode ter seu fundamento no pressuposto 

de fato psíquico da culpabilidade; enquanto 

a inexigibilidade encontra seu pressuposto na 

“motivação anormal” (expressão de Frank), 

permitindo-se extrair daí as causas de excul-

pação, quando da inexigibilidade de um 

preceito de precaução (GolDSCHMIDt, 

2002, p 112).

A relevância da distinção empreendida por 

Goldschmidt é assim sintetizada por Juarez 

Cirino dos Santos: “a distinção entre norma 

de direito e norma de dever permite, por um 

lado, fundamentar a reprovação do autor na 

consciência da antijuridicidade do tipo de 

injusto realizado (excluída ou reduzida nas 

situações de erro de proibição) e, por outro 

lado, fundar a exigibilidade de motivação 

conforme a norma de dever na normalidade 

das circunstâncias do fato (excluída ou redu-

zida nas situações de exculpação), conforme 

Santos (SANtoS, 2007, p. 279).

Mas, foi apenas com Freudenthal, que se 

incluiu a inexigibilidade como causa supra-

legal de exculpação: “se evitar um fato 

punível pressupõe capacidade de resistência 

inexigível do homem do povo, então a inca-

pacidade de agir conforme a norma de dever 

exclui a exigibilidade de comportamento 

diverso e, consequentemente, a culpabili-

dade” (GolDSCHMIDt, 2002, p. 279). 

4 a ConCePçÃo Finalista de hans 

Welzel

A construção dogmática da culpabilidade, 

que teve sua base na metodologia naturalista-

causal, aprimorada pelos escritos neokan-

tianos de Frank, Goldschmidt e Freudenthal, 

conheceu novos ares com a formulação dos 

teóricos da escola finalista, em especial, Hans 

Welzel. 

Conforme explica-nos Juarez tavares, em 

seus escritos iniciais Hans Welzel adotava um 

conceito de culpabilidade que consistia no 

descumprimento de deveres jurídicos. Apenas 

com as contribuições de von Weber figurou 

o “poder do agente” como base do conceito 

de culpabilidade: “culpável é aquele que 
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poderia ou pode realizar uma ação diversa, 

mas, ainda assim, atuou antijuridicamente” 

(tAvAReS, 1980, p. 73).

Para se alcançar a definição consentânea à 

sua metodologia e rechaçar as críticas em 

torno de sua posição quanto à estrutura 

do dolo, Hans Welzel (WelZel, 1956, p. 

148-149) procedeu à distinção, no âmbito 

da culpabilidade, entre valoração e objeto de 

valoração (ou reprovabilidade e ação repro-

vável): 1) culpabilidade em sentido literal ou 

próprio: é a mera reprovabilidade como valo-

ração de ação. o objeto dessa valoração é a 

vontade antijurídica da ação. essa vontade, 

após ser valorada como vontade culpável, 

passa a ser denominada “culpabilidade”; 2) 

culpabilidade em sentido estrito: sob esse 

prisma, a culpabilidade é entendida como 

reprovabilidade, ou seja, a qualidade especí-

fica de desvalor atribuída à vontade de ação. 

é a vontade reprovável de ação. 

Daí a vontade não ser elemento essencial da 

culpabilidade, pois, concentra-se no tipo de 

injusto, isto é, trata-se, nesse setor, apenas do 

conteúdo culpável de uma vontade antijurí-

dica de ação, enquanto o seu objeto, aquilo 

sobre o qual recai a valoração da culpa, 

permanece situado no âmbito da teoria da 

ação e do injusto. Assim, com a relocação 

dos elementos subjetivos (o dolo e a culpa) no 

tipo subjetivo, a culpabilidade torna-se “pura” 

(teoria normativa pura da culpabilidade), 

tão somente normativa (reprovabilidade) e a 

reprovabilidade, como juízo pessoal que incide 

sobre a ação e a vontade de ação, é estruturada 

exclusivamente sobre a base da culpabilidade, 

nos termos da concepção finalista da ação. 

Consequência disso é o erro, configurado sobre 

o dolo ou os elementos do tipo (erro de tipo), 

passar a ser examinado no âmbito da teoria 

do tipo; enquanto o erro que recai sobre a 

antijuridicidade da conduta não representar a 

proibição, ou seja, o erro de proibição é tratado 

no campo da culpabilidade.

No que diz respeito à reprovabilidade, Welzel 

(WelZel, 1956, p. 168-167; tAvAReS, 1980, 

p. 74) enumerou os seguintes elementos que 

permitem a reprovação: 1) que o autor teria 

podido formar uma vontade de ação (moti-

vação) conforme a norma (refere-se a imputa-

bilidade); 2) esteja em condições concretas de 

situar-se de acordo com essa norma (diz respeito 

à consciência do injusto). 

Com isso, para se proceder ao juízo de culpabi-

lidade, puramente normativo, sobre o autor do 

fato típico e antijurídico, requer-se a configu-

ração dos seguintes elementos: 1) capacidade 

de imputabilidade; 2) consciência do injusto; 3) 

ausência de causas de exculpação, fundadas na 

exigibilidade de conduta conforme a norma. 

Por fim, uma última ressalva. Na percepção 

do autor (WelZel, 1956, p. 147) a culpabi-

lidade constitui-se na reprovação pessoal 
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dirigida ao autor por não ter omitido a ação 

antijurídica, apesar de poder-se omitir e atuar 

conforme o direito. A teoria do poder de agir 

diferente, como ficou denominada, ainda 

dominante, conduz a explicação segundo a 

qual o conteúdo da culpabilidade residiria no 

poder do sujeito de agir conforme outro modo 

(WelZel, 1956, p. 172; SANtoS, 2007, p. 

282), isto é, poderia agir conforme o direito, 

porém decidiu-se pelo injusto. 
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ReSUMo

o presente trabalho tem por fim demonstrar a constitucionalização do direito à saúde 

no nosso ordenamento jurídico a partir da transição democrática, ocorrida em 1988. 

Neste contexto, busca-se elucidar a saúde como direito fundamental, a expansão 

de seu conceito, superando a noção meramente curativa para abranger medidas de 

promoção, proteção e recuperação, de forma a garantir o acesso universal e iguali-

tário, por meio da institucionalização de um sistema único de saúde – SUS. Seguindo 

esta abordagem, destaca-se a relevância pública das ações e dos serviços de saúde, 

cumprindo ao estado, aliado à família e à sociedade, o dever de dar-lhe efetividade, 

através da implementação de políticas públicas que visem não só a recuperação da 

saúde, mas garanta a melhora na qualidade de vida das pessoas, inerentes a uma 

existência digna. 
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1  introduçÃo

No exame da evolução dos direitos funda-

mentais, as dimensões demonstram a ordem 

cronológica do reconhecimento gradual 

de direitos, fruto de lutas históricas pela 

afirmação e concretização do princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

A partir desse exame evolutivo, percebe-se 

que a proteção ao ser humano foi se 

ampliando sob enfoques diferentes e, grada-

tivamente, se universalizando na sociedade 

contemporânea. 

o direito à saúde foi reconhecido como 

direito fundamental a partir do século 

XX, decorrente da progressiva expansão 

dos direitos fundamentais ao longo dos 

tempos, surge, então, a segunda dimensão 

dos direitos fundamentais, na proteção dos 

direitos sociais.  

2  ConstituCionalizaçÃo do direito 

À saÚde

No direito brasileiro, pode-se afirmar que a 

constitucionalização do direito fundamental 

à saúde se deu em 1988, com o rompimento 

do regime militar instalado em 1964, pois, 

nas Constituições anteriores (1890, 1934, 

1937, 1946, 1967), temas relacionados à 

saúde eram abordados de forma superficial, 

muitas vezes, confundidos com ações ligadas 

à assistência social, sendo regulada apenas 

por algumas legislações esparsas.

Nesse passo, a Constituição Brasileira de 

1988, fruto do processo de democratização 

do estado brasileiro, introduziu avanços em 

diversos setores, considerados vulneráveis, da 

sociedade brasileira, consolidando direitos e 

garantias fundamentais, bem como a proteção 

aos direitos humanos. 

Cumpre salientar que, a partir da CF/88 as 

normas constitucionais passaram a ter juridi-

cidade plena, aptas a tutelar todas as matérias 

nela previstas, sendo modelo a ser seguido por 

toda a legislação infraconstitucional. 

A Carta de 1988 inseriu postulados que 

asseguram valores da dignidade e do bem-

estar da pessoa humana (Fundamento da 

República - art. 1º, III), de construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária; erradicando 

a pobreza e a marginalização; reduzindo as 

desigualdades sociais e regionais; de forma a 

promover o bem de todos (objetivos funda-

mentais da República - art. 3º, I a v), como 

imperativo de justiça social.

 outrossim, pela primeira vez, dedicou 

um capítulo aos direitos sociais, que antes 

encontravam-se dispersos no âmbito da 

ordem econômica e social, estendendo a sua 

abrangência e reforçando a sua aplicabili-

dade. Neste capítulo fez expressa referência à 
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saúde como direito social do trabalhador, no 

sentido de preservação da existência digna, 

em complemento aos direitos individuais. 

Ao contemplar o direito à saúde como um 

direito fundamental social, o sistema cons-

titucional atribuiu aos estados uma atuação 

positiva, diversamente, dos direitos indi-

viduais, que requerem uma abstenção do 

estado para o seu pleno exercício. os direitos 

sociais sujeitam-se à interferência do estado 

para serem executados, ou seja, dependem 

da implementação de políticas públicas e 

serviços públicos para serem garantidos à 

população. 

Ressalte-se que, elevados à categoria de 

direito fundamental, os direitos sociais se 

tornaram irredutíveis, intangíveis, de forma 

que, qualquer ameaça de tentar aboli-los 

ou suprimi-los padecerá de vício material 

de inconstitucionalidade.  Nas palavras de 

Bonavides (2006), “os direitos sociais não 

são apenas justificáveis, mas são providos, 

no ordenamento constitucional da garantia 

da suprema rigidez do parágrafo 4º do 

art.60”.

A norma constitucional destacou a compe-

tência comum dos Poderes de estado, ao 

definir em seu artigo 23, inciso II, que cabe à 

União, aos estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios “cuidar da saúde e da assistência 

pública, da proteção e garantia das pessoas 

portadoras de deficiência”. Reforçou o papel 

dos municípios ao estabelecer, no artigo 

30, inciso vII, que estes devem “prestar, em 

cooperação técnica e financeira da União e 

do estado, serviços de atendimento à saúde 

da população”.

Ainda, nossa Carta Magna, no título “Da 

ordem social”, artigos 194 e seguintes, reco-

nhece que “a seguridade social compreende 

um conjunto integrado de ações de inicia-

tiva dos Poderes Públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos 

à saúde, à previdência e à assistência 

social”.

em sequência, neste mesmo título, a nossa 

Constituição dedica uma seção à saúde, 

artigos 196 a 200, proclamando, no artigo 

196, 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 outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação”. 

Ao definir a saúde como um direito e como 

um dever, a Constituição delimitou as suas 

dimensões subjetiva e objetiva. 

em sua dimensão subjetiva, o direito à saúde 

diz respeito às pretensões que podem ser 

reconhecidas ao titular, originárias tanto de 
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direitos negativos (direitos de defesa) quanto 

de direitos positivos (direito a prestações). 

enquanto direito de defesa, resguarda a saúde 

coletiva (pública) e a saúde de cada pessoa 

(individual), vedando ingerências indevidas 

sobre o titular do direito, tanto do estado 

quanto de outros particulares. 

Como direito a prestações em sentido lato, 

o direito à saúde pode ser classificado como 

direito à organização e implementação de 

serviços; procedimentos de acesso; regu-

lamentação da participação e do controle 

social; distribuição de recursos financeiros e 

sanitários e como direito de proteção, indivi-

dual e pública, via regulamentação legislativa 

ou via execução de ações diretas por parte do 

estado (intervenção e fiscalização sanitárias) 

ou reconhecendo a cada indivíduo o dever de 

respeito e proteção se sua própria saúde. 

Na condição de direito a prestações em 

sentido estrito, o direito à saúde se funda-

menta na realização de prestações materiais, 

tais como o fornecimento de medicamentos, 

incluindo a via judicial. 

em sua dimensão objetiva, o direito à saúde 

se refere às normas e efeitos jurídicos que 

vão além da dimensão subjetiva, ou seja, 

que transcendem à dimensão subjetiva dos 

direitos fundamentais, de forma a reconhecer 

proteção a certos institutos ou instituições 

relevantes para o ordenamento constitucional. 

traz como efeitos a “eficácia irradiante”, 

eficácia dos direitos fundamentais entre 

particulares (eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais), reconhecimento do dever 

geral de proteção e proteção das garantias 

institucionais, explica Figueiredo (2011). 

Assim, o Sistema Único de Saúde – SUS, 

criado e regulamentado pela própria Consti-

tuição, assumiu a condição de típica garantia 

institucional fundamental, sendo protegido 

tanto quanto o direito à saúde, de modo que, 

repita-se, medidas tendentes a esvaziá-lo 

serão consideradas inconstitucionais. 

 A saúde como um dever fundamental vai 

além dos deveres que lhe são correlatos, 

podendo-se identificar a existência de deveres 

autônomos, que imputam condutas passivas 

às pessoas, embora possam existir condutas 

ativas. 

o artigo 197 da Constituição da República 

fundamenta a relevância pública dos serviços 

de saúde, demonstrando o caráter indispo-

nível do direito à saúde, enquanto o artigo 

198 define o Sistema Único de Saúde (SUS) 

como o responsável pela garantia do acesso 

às ações e serviços de saúde. 

Releva anotar, que, visando maior eficácia 

aos serviços de saúde, o constituinte criou 

um sistema único de planejamento (princípio 
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da unidade), com distribuição do poder entre 

os entes federativos (União, estados, Distrito 

Federal e Municípios) por meio de compe-

tências executivas e legislativas atinentes à 

assistência à saúde (princípio da descentrali-

zação), de forma a atender às necessidades de 

cada comunidade local (princípio da regiona-

lização) e de acordo com a ordem crescente 

de complexidade do serviço (princípio da 

hierarquização). 

Dentre as diretrizes, foi previsto o atendi-

mento integral (princípio da integralidade), 

em que deverão ser promovidas ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, em todos os níveis de complexidade 

do sistema, bem como ser assegurado o trata-

mento que se fizer necessário para se obter a 

cura ou diminuir os riscos de agravos. 

o princípio da integralidade traz inúmeras 

repercussões, ao assegurar que o tratamento 

à saúde deve ser prestado pelo SUS de modo 

integral, o que levaria a crer que não existiram 

limitações para a atuação estatal. entretanto, 

o Poder Público vem sustentando sua deso-

brigação em atender pretensões que superem 

seus recursos, fundamentando-se nas limita-

ções orçamentárias como impossibilidade 

material, o que se denominou cláusula da 

reserva do possível. 

Sobre o tema, o Ilustre Ministro Celso de 

Mello adverte que:

Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder 

Público, em tal hipótese - mediante indevi-

da manipulação de sua atividade financeira 

e/ou político-administrativa - criar obstáculo 

artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e 

censurável propósito de fraudar, de frustrar e 

de inviabilizar o estabelecimento e a preser-

vação, em favor da pessoa e dos cidadãos, 

de condições materiais mínimas de exis-

tência. Cumpre advertir, desse modo, que 

a cláusula da “reserva do possível” - ressal-

vada a ocorrência de justo motivo objetiva-

mente aferível - não pode ser invocada, pelo 

estado, com a  finalidade de exonerar-se do 

cumprimento de suas obrigações constitu-

cionais, notadamente quando,  dessa con-

duta governamental negativa, puder resultar 

nulificação ou, até mesmo, aniquilação de 

direitos  constitucionais impregnados de 

um sentido de essencial fundamentalidade 

(BRASIl, Supremo..., 2004).

o artigo 198, já citado, foi regulamentado 

pela lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde; a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, 

em todo o território nacional e, pela lei nº 

8.142/90, no que se refere à participação 

da comunidade no planejamento e controle 

sobre a gestão do SUS. 

Referido dispositivo constitucional, também, 

definiu as normas sobre o financiamento 
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do SUS, quanto ao custeio, à aplicação dos 

recursos, à destinação e aos percentuais 

mínimos de investimento em serviços e ações 

de saúde. 

Por fim, o artigo em referência previu um 

contato mais próximo com a comunidade 

local através da atuação dos agentes comuni-

tários de saúde, que, por meio de visitas domi-

ciliares e comunitárias, atuam orientando a 

população, monitorando doenças no controle 

epidemiológico, entre outras atividades e dos 

agentes de combate a endemias, que atuam 

na prevenção de doenças. 

Ainda, o artigo 199 assegura a livre partici-

pação da iniciativa privada na assistência à 

saúde, seja firmando contrato ou convênio 

administrativo (saúde complementar), seja 

por intermédio das operadoras de plano de 

saúde (saúde suplementar). entretanto, proíbe 

a destinação de recursos públicos para auxí-

lios ou subvenções às instituições privadas 

com fins lucrativos e, a participação direta ou 

indireta de empresas ou capitais estrangeiros 

de assistência à saúde no país, salvo se houver 

previsão legal. 

Além de estabelecer todos esses parâmetros 

para garantir o acesso de todos à saúde, a 

norma constitucional previu, ainda, diretrizes 

básicas sobre a disposição do corpo humano, 

vedando qualquer tipo de comercialização. 

No que se refere à remoção de órgãos, 

tecidos e substâncias humanas para fins de 

transplante, pesquisa e tratamento, a regula-

mentação veio como a lei nº 9.434/97 (alte-

rada pela lei nº 10.211/2001), sendo que a 

lei de Biossegurança (lei nº11.105/2005)  

veio  regulamentar a autorização da utili-

zação de células-tronco embrionárias, para 

fins de pesquisa e terapias, vedando-se 

expressamente a “engenharia genética em 

célula germinal humana, zigoto humano ou 

embrião humano” e a “clonagem humana” 

(art. 6º, III a Iv). Já, quanto à transfusão de 

sangue e seus derivados, a regulamentação 

foi feita pela lei nº 10.205/2001 e pela lei 

nº 10.972/2004. 

Ao final da seção, no artigo 200, a norma 

constitucional, em um rol exemplificativo, 

elenca uma série de competências materiais 

a serem executadas pelo SUS, bens a serem 

tutelados e ações por desenvolver no imple-

mento de políticas públicas.

tais competências, definidas no artigo 200, 

são diversificadas e foram complementadas 

por uma série de legislações ordinárias, pois 

envolvem ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica; ações de saúde do traba-

lhador e do seu ambiente de trabalho; o 

planejamento e execução de ações de sane-

amento básico; o desenvolvimento científico 

e tecnológico; a fiscalização dos alimentos, 

bebidas e água para consumo humano; 

controle sobre atividades envolvendo 
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substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 

radioativos e proteção ao meio ambiente. 

e não terminou, nessa seção, a proteção à 

saúde, preocupada com as questões sanitá-

rias, a Constituição dispôs no capítulo refe-

rente à Família que “o estado promoverá 

programas de assistência integral à saúde da 

criança e do adolescente (...)” (artigo 227, 

§ 1º). e, assegurou os cuidados dos pais em 

relação aos filhos e, destes em relação aos 

pais, que haverão de ser amparados “na 

velhice, carência ou enfermidade” (artigo 

229). Foi conferido à família, à sociedade 

e ao estado o dever de amparar as pessoas 

idosas, “(...) assegurando a sua participação 

na comunidade, defendendo a dignidade e o 

bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida” 

(artigo 230). 

também, o artigo 225 impõe que “todos 

têm direito ao meio ambiente ecologica-

mente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações”, demonstran-

do-se a necessidade de sua preservação, 

como garantia de uma vida saudável. 

o Ato das Disposições Constitucionais transi-

tórias – ADCt – nos artigos 55, 71,74 § 3º, 75 

§ 3º, 77, 79 e 84 § 2º I, também fizeram refe-

rência às ações e serviços de saúde, quanto 

ao financiamento e a criação de Fundos para 

alocação dos recursos, em prol da melhoria 

da qualidade de vida.  

vê-se, pois, que o direito à saúde foi acolhido 

na Constituição de forma ampla, abrangendo 

dispositivos espalhados por todo o corpo do 

texto constitucional e, considerado como 

um autêntico direito fundamental, não pode 

ser considerado como meras normas progra-

máticas, sob pena de esvaziamento da força 

normativa da Constituição e, nas palavras do 

Ministro Celso de Mello:

Não pode converter-se em promessa 

constitucional inconsequente, sob pena 

de o Poder Público, fraudando justas ex-

pectativas nele depositadas pela coleti-

vidade, substituir, de maneira ilegítima, 

o cumprimento de seu impostergável 

dever, por um gesto irresponsável de 

infidelidade governamental ao que de-

termina a própria lei Fundamental do 

estado (RtJ 175/1212-1213, Rel. Min. 

CelSo De Mello) (BRASIl, Supre-

mo..., 2004).

Dessa feita, o direito fundamental à saúde, 

reconhecido a todos os brasileiros na Consti-

tuição, implica não apenas o fornecimento de 

serviços de atendimento ao cidadão e à cole-

tividade, mas também a garantia de acesso a 

ações e serviços destinados a manter sua vida 

e o bem-estar físico-mental.
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ConClusÃo 

A Constituição Federal, aliada à política 

nacional de medicamentos e à toda  legis-

lação que lhe é correlata, constitui um grande 

avanço da humanidade, fruto de conquistas 

realizadas após mais de um século de lutas 

e, por tudo isso, não podemos deixar que 

permaneça apenas no papel, sem dar-lhe a 

efetividade necessária. 

Sob essa reflexão, malgrado a Constituição 

Federal reconheça os direitos fundamentais 

sociais, tornando-os intangíveis, imprescri-

tíveis e inalienáveis, tem-se, hoje, um dos 

maiores desafios do País, que é dar concretude 

a esses diretos mediante a implementação de 

políticas públicas. 

Nesse contexto, Bonavides (2006) nos escla-

rece que:

os direitos sociais permaneceram na cate-

goria de normas programáticas, cujo fim 

parece estar próximo, pois as mais recen-

tes Constituições vêm formulando precei-

tos de aplicabilidade imediata dos direi-

tos fundamentais e o Brasil é uma delas. 

Assim, esses direitos tendem a tornar-se 

justificáveis como os de primeira dimen-

são, em que a Constituição os reconheça 

em toda a sua extensão. 



54 JUStIçA eM RevIStA 

ReFeRÊNCIAS 

BoNAvIDeS, Paulo, Curso de Direito Constitucional. 18ª ed. São Paulo: Malheiros editores, 

2006. 

BRASIl. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília-DF: 

Senado, 1988.

BRASIl. Supremo tribunal Federal.  Medida Cautelar em Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental nº 45. Relator: Ministro Celso de Mello. Brasília, DF, 29 de abril de 

2004. Disponível em: www.stf.jus.br. Acesso em: 09 mar. 2013.

FIGUeIReDo, Mariana Filchtiner. Direito à Saúde. 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2011. 

JÚNIoR, Dirley da Cunha. Curso de Direito Constitucional. 3ª ed. Salvador: Juspodivm, 

2009. 

leNZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

SARlet, Ingo Wofgang; FIGUeIReDo, Mariana Filchtiner. Algumas considerações sobre o 

direito fundamental à proteção e promoção da saúde aos 20 anos da Constituição Federal 

de 1988. Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/

anexo/o_direito_a_saude_nos_20_anos_da_CF_coletanea_tAnia_10_04_09.pdf. Acesso em 

20 out. 2014.

SARlet, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 9ª ed. Porto Alegre: livraria do 

Advogado, 2007. 22-24 p.



JUStIçA eM RevIStA 55

ReSUMo 

este artigo visa elucidar alguns aspectos do Biodireito e explicitar as dificuldades de 

aplicação nas decisões judiciais de fornecimento de medicamentos e tratamentos 

médicos.

PAlAvRAS-CHAve: Biodireito. Decisão Judicial. tratamento Médico.

breVes ConsideraçÕes aCerCa das deCisÕes JudiCiais de ForneCimento 
de mediCamentos e tratamentos médiCos

Veridiane Santos Muzzi*

*Aluna regular do Curso de Doutorado Intensivo da Universidad de Buenos Aires, servidora pública da Justiça Federal - Seção Judiciária de Minas 
Gerais



56 JUStIçA eM RevIStA 

1 introduçÃo

A normatização dos direitos sociais, pós  

2ª Guerra Mundial, levou à homologação do 

Biodireito como ramo autônomo do Direito e 

outorgou-lhe o caráter de fundamentalidade, 

dotando-o de aplicabilidade imediata.

Assim, é dedutível que o direito fundamental 

à saúde encontrou obstáculo quanto à sua 

efetiva prestação nos países subdesenvolvidos 

ou em desenvolvimento. 

Cumpre observar o disposto no § 1º do art. 5º 

da Constituição Federal Brasileira de 1988 – 

CF/881, que realça a aplicabilidade imediata 

dos direitos fundamentais, não carecendo de 

qualquer espécie de intermediação legislativa 

ou administrativa para que o cidadão reclame 

imediatamente sua aplicabilidade.

Seguindo a linha do direito a prestações 

de serviços públicos de saúde, cuja efeti-

vidade deve ser perseguida pelo estado, 

calha ressaltar que a CF/88, em seu art. 196, 

preconiza 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 recu-

peração”, e ainda impõe ao estado o dever 

de promover políticas públicas de garantia de 

acesso à saúde. Diante disso, e tendo em vista 

as crescentes necessidades da população, o 

estado deve fornecer aparato econômico e 

político para universalizar o acesso à saúde. 

Dessa forma, o legislador e o administrador 

deveriam promover atos que concedam a 

efetividade do direito à saúde.

Diante da realidade de ineficiência do 

estado em garantir a saúde dos cidadãos, a 

população, mais uma vez, recorreu ao Poder 

Judiciário para ver seus direitos garantidos, 

o que tem gerado um sem número de ações 

objetivando a concessão de medicamentos e 

tratamentos médicos. Assim, forçoso se fez o 

estudo do Biodireito para melhor aplicação 

da lei.

2 desenVolVimento

biodireito

Uti l izando-se  dos  ens inamentos  de 

FeRNANDeS, pode-se dizer:

Na verdade, o biodireito nada mais é do 

que a produção doutrinária, legislativa 

e judicial acerca das questões que en-

volvem a bioética. vai desde o direito a 

um meio ambiente sadio, passando pe-

las tecnologias reprodutivas, envolvendo 

1Art. 5º, §1º, CF/88 – “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.”
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a autorização ou negação de clonagens 

e transplantes, até questões mais corri-

queiras e ainda mais inquietantes como 

a dicotomia entre a garantia constitucio-

nal do direito à saúde, a falta de leitos 

hospitalares e a equânime distribuição de 

saúde à população. (FeRNANDeS, 2000, 

p.42) 

em complementação ao conceito, DIAFéRIA 

descreve Bioética como:

(...) um neologismo derivado das pala-

vras gregas mos (vida) e ethike (ética). 

Pode-se defini-Ia como sendo o estudo 

sistematizado das dimensões morais - in-

cluindo visão, decisão, conduta e normas 

morais - das ciências da vida e da saúde, 

utilizando uma variedade de metodolo-

gias éticas num contexto interdisciplinar. 

(DIAFéRIA, 1999, p.84)

tomando como base a teoria trialista de ReAle 

(2002), em uma análise profunda dos diversos 

sentidos da palavra Direito, demonstra-se que 

eles correspondem a três aspectos básicos, 

discerníveis em todo e qualquer momento 

da vida jurídica: um aspecto normativo (o 

Direito como ordenamento e sua respectiva 

ciência); um aspecto fático (o Direito como 

fato, ou em sua efetividade social e histórica) 

e um aspecto axiológico (o Direito como valor 

de Justiça). Além dos aspectos básicos, existe 

também o limite físico da morte. 

No Biodireito, o aspecto fático ou socioló-

gico se dá principalmente com relação ao 

que favorece ou prejudica a vida, aspectos 

naturais, influências humanas difusas e prin-

cipalmente por determinações tomadas pelo 

próprio homem.

tais determinações se dão de acordo com 

os ordenadores, os destinatários, o objeto, a 

forma e as razões. Conforme CAlDANI:

Hay que tener en cuenta quiénes adjudi-

can dando o quitando salud, quiénes se 

benefician o perjudican en relación con 

ella, qué se considera potencia e impo-

tencia en vinculación con la salud, qué 

grado de audiencia se producirá en el 

curso de la forma de los repartos de sa-

lud y cuáles son los móviles, las razones 

alegadas y la razonabilidad de los repar-

tos de salud2. (CAlDANI, 2012, p.16)

No aspecto normativo, existe um esforço 

para vincular as normas com a realidade e 

os valores, através de uma captação lógica 

neutral. também é relevante que a norma 

seja fiel à captação da vontade e à adequação 

2“Há que se ter em conta quem adjudica dando ou tirando a saúde, quem se beneficia ou prejudica em relação a ela, o que se considera poder 
e impotência em relação à saúde, qual o grau de audição se produzirá no curso da forma de distribuir a saúde e quais são os móveis, as razões 
alegadas e a razoabilidade da distribuição de saúde”. (tradução nossa)
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dos conceitos apropriados às necessidades de 

saúde.

No Brasil, além das fontes de conhecimento, a 

principal fonte formal de Biodireito está inserida 

na Constituição Federal de 1988.

quanto à dimensão axiológica, acredito que 

esta abarca um complexo de valores, quais 

sejam, saúde, utilidade, amor e verdade, que 

culmina em justiça.

A Justiça como valor tem três faces: a valoração, 

o valor puro; a avaliação, o valor aplicado ao 

seu material estimativo e a orientação produzida 

por critérios gerais.

Para se atingir a justiça, o sistema deve proteger 

o indivíduo contra todos os ataques: dos outros 

como indivíduos e como regime, de si mesmo 

e “tudo mais” (doença, pobreza, ignorância, 

solidão, etc.). todas estas formas de proteção 

são, agora, parte do conceito amplo de saúde, 

antes referida como a simples ausência de 

enfermidade. 

diGnidade da Pessoa humana

Analisados os aspectos básicos do Biodireito, 

necessário se faz o estudo do princípio da 

dignidade da pessoa humana, para melhor 

compreensão do conceito de saúde e sua 

importância na caracterização de vida digna 

do indivíduo.

o princípio da dignidade da pessoa humana é 

um dos fundamentos do estado Democrático 

de Direito e está explicitado na CF/88 em seu 

Art. 1º, inciso III3. 

MoRAIS explica o princípio da dignidade da 

pessoa humana como:

(...) um valor espiritual  e moral inerente à 

pessoa, que se manifesta singularmente na 

autodeterminação consciente e responsá-

vel da própria vida e que traz consigo a 

pretensão ao respeito por parte das demais 

pessoas, constituindo-se em um mínimo in-

vulnerável que todo estatuto jurídico deve 

assegurar, de modo que apenas excep-

cionalmente possam ser feitas limitações 

ao exercício dos direitos fundamentais, 

mas sempre sem menosprezar a necessá-

ria estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos. o direito à vida 

privada, à intimidade, à honra, à imagem, 

entre outros, aparece como consequência 

imediata da consagração da dignidade 

da pessoa humana como fundamento da 

República Federativa do Brasil. (MoRAIS, 

2002, p.129)

3Art. 1º, III, CF/88 – “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III – a dignidade da pessoa humana;”
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Importante mencionar que o princípio da digni-

dade da pessoa humana há de ser visto sob a 

dimensão da plenitude, que significa dizer que 

o ser humano merece reconhecimento na sua 

parte mais íntima e no seu todo mais amplo.

Neste sentido, posiciona-se PeZZellA: 

Compreender a dignidade da pessoa huma-

na abarca uma séria discussão no campo 

das ideias na esfera jurídica constitucional e 

no campo de todas as relações na esfera do 

direito infraconstitucional inclusive, além de 

outras repercussões do pleno desenvolvimen-

to da pessoa na perspectiva física, emocional, 

intelectual e psíquica. (PeZZellA, 2006)

Com a ideia de dignidade, originando a pers-

pectiva de garantir a felicidade e a busca da 

plenitude, se torna imprescindível que o prin-

cípio da dignidade da pessoa humana seja 

observado sob a perspectiva dos direitos da 

personalidade. Neste sentido, esclarece SARlet 

(2010, p.311) que a dignidade da pessoa 

humana apenas estará assegurada “quando for 

possível uma existência que permita a plena 

fruição dos direitos fundamentais, de modo 

especial, quando seja possível o pleno desen-

volvimento da personalidade”. 

Na mesma corrente, DINIZ (2002, p.19) também 

enfatiza que os direitos humanos, decorrentes 

da condição humana e das necessidades 

fundamentais de toda pessoa, dizem respeito 

à preservação da integridade e da dignidade 

dos seres humanos e à plena realização de sua 

personalidade.

Nesse contexto, o princípio da dignidade da 

pessoa humana une-se à Bioética e ao Biodi-

reito, na medida em que a preocupação da 

vida humana deixa de estar focada apenas na 

subsistência biológica e passa a estar reco-

nhecida em toda a sua dignidade, onde estão 

presentes os valores essenciais para o pleno 

desenvolvimento da pessoa, próprios para as 

suas necessidades e características, devendo os 

princípios de respeito, conservação e inviolabi-

lidade da vida se adequar à luz dos princípios 

bioéticos, que são regidos pela integridade da 

pessoa, identidade e liberdade.

utilitarismo

os princípios bioéticos e suas concepções 

morais levam diretamente ao estudo do 

utilitarismo. 

De maneira geral, poderíamos definir o utili-

tarismo como o conjunto de teorias éticas que 

estabelecem a utilidade como fundamento da 

moralidade, já que, para os seguidores dessa 

teoria, as ações são boas à medida que seus 

resultados sejam o mais útil possível, para o 

maior número de pessoas. todas elas possuem 

um centro comum, que é a busca da felicidade, 

já que consideram que a utilidade de uma 

conduta se valora em proporção ao grau de 
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felicidade que seja capaz de provocar em um 

maior número de pessoas. Seus dois principais 

filósofos foram Jeremías Bentham e John Stuart 

Mill.

Segundo BeNtHAM (1991) o princípio da 

utilidade era a base das concepções éticas do 

utilitarismo. o Utilitarismo era movido pela 

busca do prazer e pela aversão à dor. Ao 

tomar suas decisões o agente deveria calcular 

e comparar os prazeres e as dores para chegar 

à valoração. esse método poderia ser aplicado 

tanto para decisões de índole pessoal, como 

para as de caráter comunitário ou social em 

geral.

MIll (1984) considerou que o útil e moral-

mente correto era a busca da felicidade, a 

qual se manifesta em prazer qualificado, o 

que causa maior felicidade.

Apesar de ter sofrido várias críticas, a teoria 

utilitarista ainda permanece sendo utilizada na 

bioética no âmbito das relações entre médico e 

paciente, no campo das investigações científicas 

e como influência direta nas políticas públicas 

e nas decisões judiciais.

Com relação às decisões judiciais, torna-se 

fundamental, além da observação da legali-

dade, também a consideração do princípio da 

dignidade humana e dos fundamentos do Utili-

tarismo em busca de uma vida digna, o que para 

muitos pode se equiparar à felicidade plena.

realidade FÁtiCa

Destrinchada a parte doutrinária do direito à 

saúde, obrigatoriamente se levanta a parte fática 

e o problema de alocação de recursos.

em um sistema ideal o Poder Judiciário, no 

que se refere à saúde, deveria, na sua relação 

com o sistema político, considerar as normas 

e regramentos definidores da política pública 

de saúde, posto que é no âmbito infralegal que 

se definem as metas a serem alcançadas pela 

política pública.

No entanto, quanto às políticas públicas de 

saúde, inúmeros são os exemplos em que o 

próprio estado brasileiro implanta planos de 

análise de custo-benefício para favorecimento 

de um número maior de pessoas em detrimento 

das minorias, violando direitos individuais em 

nome de um bem maior. tais situações, na 

maioria das vezes, se tornam objeto das ações 

judiciais que assoberbam o Poder Judiciário.

Hoje, os medicamentos e respectivos trata-

mentos médicos são fornecidos pelo Sistema 

Único de Saúde – SUS -  de forma precária, 

para não dizer inexistente, em várias locali-

dades. As políticas públicas, denominadas 

“Médico da Família”, “Farmácia Popular” e 

“Mais Médicos” não cobrem sequer a necessi-

dade básica da população dos grandes centros, 

com patologias de simples controle. Inima-

ginável, então, o atendimento de patologias 
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graves e atendimentos de alto custo, em muni-

cípio longínquos.

Cumpre ressaltar que não somente a questão de 

alocação de recursos, mas também a logística 

de distribuição de material médico, assola a 

saúde no Brasil.

A necessidade de valorizar o ser humano 

com fim em si mesmo, reserva-se como um 

imperativo categórico na CF/88, conside-

rando a razão paradigmatizada em um estado 

Democrático de Direito em que o pluralismo 

de projetos de vida humana integra-se, 

fundando-se a ordem jurídica nos direitos 

fundamentais humanos.

Assim, o Direito torna-se, mais uma vez, o 

principal instrumento de regulação estatal e 

auxílio ao cidadão hipossuficiente. Ainda que 

assim não o fosse, o estado permaneceria em 

débito com seus cidadãos, pois o direito cons-

titucional à saúde é de todos, ricos e pobres.

3  ConClusÃo

Diante de quadro tão complexo, seria desejável 

um “super” Poder Judiciário, capaz de ser um 

guardião adequado e contrapeso eficaz dos 

ramos políticos. 

No atual estágio de desenvolvimento do Biodi-

reito, as questões levadas ao Poder Judiciário em 

matéria de saúde no Brasil devem ser julgadas 

por um juiz de modelo Hércules, um juiz-

epidemiologista, focado na lógica social do 

sistema de saúde, detentor de conhecimentos 

sobre antropologia, sociologia, psicologia, 

bioética, orçamento público e financiamento 

da saúde; um magistrado que vai além da 

norma, mas no equilíbrio entre a necessi-

dade real dos indivíduos e a capacidade 

do sistema para, através de suas decisões, 

provocar na sociedade uma consciência 

sanitária, evitando o assoberbo de ações nos 

tribunais.

Segundo elIAS (2004), o melhor seria a 

exigência dessa nova consciência sanitária 

universalista e cidadã, que seria indispen-

sável para que o projeto de mudança na 

saúde, acontecesse ancorado em bases sociais 

sólidas e em prol da efetivação da saúde como 

direito universal, e não em imposições. 

Assim, para que se torne possível a existência 

de outro padrão de cidadania na sociedade 

brasileira, não basta mais reconhecer o caráter 

cidadão do direito à saúde. A conquista de 

direitos não se dá mais na forma ou nos 

limites da lei; extrapola o mundo jurídico 

para adquirir o seu sentido no mundo social. 

Por isso, o esforço do Poder Judiciário para 

garantir o direito à saúde deve remeter ao 

próprio processo de cidadanização, não se 

tratando mais de apenas garantir o direito, 

mas de influir os jurisdicionados a saber 

exercê-lo. 
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ReSUMo
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mensal, permanente e continuada, contida na lei nº 10.559/2002 e da percepção 
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i  introduçÃo

o presente trabalho se propõe a discutir 

sobre a impossibilidade de cumulação do 

benefício assistencial ao idoso, contido na 

lei nº 8.742/93 (inc. v do art. 203 da CF/88) 

com a reparação de natureza econômica de 

prestação mensal, permanente e continuada, 

prevista na lei nº 10.559/2002 (art. 8º do 

ADCt da CF/88).

2  desenVolVimento

2.1 do beneFíCio assistenCial ao 

idoso

Nossa constituição, garantista desde a 

promulgação, estabelece os fundamentos da 

República Federativa do Brasil, dentre eles: 

a dignidade da pessoa humana e os valores 

sociais do trabalho. tem por objetivo a cons-

tituição de uma sociedade livre, justa e soli-

dária, com a finalidade de erradicar a pobreza 

e a marginalização, com redução das desi-

gualdades sociais e regionais, principalmente, 

promover o bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação. 

Desse modo, a fim de se cumprir o princípio 

estatal de proteção social aos hipossuficientes, 

a Constituição Federal garante um benefício 

mensal no valor de um salário mínimo às 

pessoas idosas que comprovem não possuir 

meios de prover a própria manutenção ou de 

tê-la suprida pela sua família, nos termos do 

inc. v do art. 203 da CF/88.

o referido dispositivo constitucional foi regu-

lamentado pela lei nº 8.742/93, cujo art. 20 

dispõe que: 

Art. 20. o benefício de prestação conti-

nuada é a garantia de um salário mínimo 

mensal à pessoa com deficiência e ao 

idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou 

mais que comprovem não possuir meios 

de prover a própria manutenção nem de 

tê-la provida por sua família. (Redação 

dada pela lei nº 12.435, de 2011)

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, 

a família é composta pelo requerente, o 

cônjuge ou companheiro, os pais e, na 

ausência de um deles, a madrasta ou o 

padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e 

enteados solteiros e os menores tutelados, 

desde que vivam sob o mesmo teto. (Re-

dação dada pela lei nº 12.435, de 2011)

[...] 

§ 3º Considera-se incapaz de prover a 

manutenção da pessoa com deficiência 

ou idosa a família cuja renda mensal per 

capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do 

salário mínimo. (Redação dada pela lei 

nº 12.435, de 2011).
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Assim, o idoso terá direito à concessão do 

benefício assistencial ao demonstrar não 

possuir meios de prover sua subsistência, nem 

de tê-la suprida por sua família. 

Cabe destacar que milita em favor da família, 

com renda mensal per capita inferior a ¼ (um 

quarto) do salário mínimo, a presunção legal 

de que não é capaz de promover de forma 

digna a manutenção do membro idoso (§ 3º 

do art. 20 da lei nº 8.742/93). 

o Supremo tribunal Federal – StF, inicial-

mente, entendeu que o critério, renda mensal 

per capita inferior a ¼ (um quarto) do salário 

mínimo, era objetivo (ADI nº 1232). todavia, 

reviu o posicionamento anterior da intranspo-

nibilidade dos critérios objetivos, contidos no 

§ 3º do art. 20 da lei nº 8.742/93, quando do 

julgamento do Re nº 580963, no qual se veri-

ficou que, diante da não alteração da loAS, 

foram elaboradas maneiras de contornar 

o critério objetivo e único estipulado pela 

referida lei, bem como o modo de avaliação 

do real estado de miserabilidade social das 

famílias com entes idosos ou deficientes. 

No voto condutor, foi considerada a edição 

de leis que passaram a estabelecer crité-

rios mais amplos para concessão de outros 

benefícios assistenciais, dentre eles: a lei nº 

10.836/2004, que estabeleceu o Programa 

Bolsa Família; a lei nº 10.689/2003, que 

instituiu o Programa Nacional de Acesso à 

Alimentação; a lei nº 10.219/01, que criou 

o Programa Bolsa escola; a lei nº 9.533/97, 

que autoriza o Poder executivo a conceder 

apoio financeiro a municípios que instituírem 

programas de garantia de renda mínima asso-

ciados a ações socioeducativas.

Diante disso, evidenciou-se a ocorrência do 

processo de inconstitucionalização do critério 

objetivo contido no § 3º do art. 20 da lei nº 

8.742/93, em virtude de evidentes mudanças 

fáticas (políticas, econômicas e sociais) e 

jurídicas (sucessivas modificações legislativas 

dos patamares econômicos utilizados como 

critérios de concessão de outros benefícios 

assistenciais por parte do estado brasileiro). 

o colendo Superior tribunal de Justiça já 

tinha pacificado essa questão, entendendo 

que o compromisso constitucional com a 

dignidade da pessoa humana, especialmente 

no que se refere à garantia das condições 

básicas de subsistência física, o critério 

objetivo, contido no § 3º do art. 20, da lei 

nº 8.742/93, deve ser interpretado de forma 

a amparar irrestritamente o cidadão social e 

economicamente vulnerável (Resp 1112557/

MG, Rel. Min. NAPoleão NUNeS MAIA 

FIlHo, 3ª S, DJe, de 20/11/2009).

No julgado, foi levado em consideração que a 

limitação do valor da renda per capita familiar 

não deve ser considerada a única forma de 

se demonstrar que a pessoa idosa não possui 
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outros meios para prover a própria manu-

tenção ou de tê-la suprida por sua família, 

pois é apenas um elemento objetivo para 

se aferir a necessidade, ou seja, presume-se 

absolutamente a miserabilidade quando 

comprovada a renda per capita inferior a ¼ 

(um quarto) do salário mínimo.

Ressaltou-se, também, que, no âmbito judi-

cial, vige o princípio do livre convencimento 

motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o 

sistema de tarifação legal de provas, razão 

pela qual a delimitação do valor da renda 

familiar per capita não deve ser tida como 

único meio de prova da condição de misera-

bilidade do beneficiado.

entrementes, a lei orgânica da Assistência 

Social (loAS) não permite a cumulação do 

benefício, nos termos do disposto no § 4º do 

art. 20, o qual dispõe que:

§ 4º - o benefício de que trata este artigo 

não pode ser acumulado pelo beneficiá-

rio com qualquer outro no âmbito da se-

guridade social ou de outro regime, salvo 

os da assistência médica e da pensão es-

pecial de natureza indenizatória. (Reda-

ção dada pela lei nº 12.435, de 2011.)

Da leitura desse parágrafo abstrai-se o enten-

dimento de que, por se tratar de norma restri-

tiva, o seu alcance abarca, tão somente, os 

casos que menciona, ou seja, não pode haver 

a cumulação com qualquer outro benefício 

concedido pela Previdência ou Assistência 

Social. Restringe, também, a percepção 

simultânea com qualquer dos benefícios 

concedidos no regime previdenciário estatu-

tário federal, estadual ou municipal, civis e 

militares, bem como o complementar.

os professores CAStRo e lAZZARI (2013, 

p. 841), ao discorrerem sobre a acumulação 

do benefício de prestação continuada com 

outros benefícios, asseveraram que: 

[...]

o BPC não pode ser acumulado com 

qualquer outro benefício (assim enten-

didas as prestações de caráter pecuniá-

rio) no âmbito da Seguridade Social ou 

de outro regime, inclusive o seguro-de-

semprego, ressalvados o de assistência 

médica e a pensão especial de natureza 

indenizatória, bem como a remuneração 

advinda de contrato de aprendizagem no 

caso da pessoa com deficiência.

A acumulação do benefício com a remu-

neração advinda do contrato de aprendi-

zagem pela pessoa com deficiência está 

limitada ao prazo máximo de dois anos, 

de acordo com a regra estipulada pelo 

Decreto n. 7.617/2011.

[...]
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todavia, em caso sui generis, o colendo Supe-

rior tribunal de Justiça permitiu a cumulação 

do recebimento do benefício assistencial 

com pensão por morte, a ver pelo seguinte 

aresto:

PRevIDÊNCIA SoCIAl. BeNeFíCIo ASSIS-

teNCIAl. PeNSão PoR MoRte.

SItUAção AtíPICA Não PRevIStA eM 

leI, AUtoRIZANDo A INteGRAção Do 

oRDeNAMeNto JURíDICo Pelo JUDICI-

ÁRIo (CPC, ARt. 126, 2ª PARte).

Ação visando a concessão de benefício assis-

tencial. Fato superveniente à propositura da 

demanda, em razão do qual a autora, pessoa 

incapaz para os atos da vida civil, passou à 

condição de uma das beneficiárias de pensão 

por morte, cuja quota-parte é inexpressiva. 

Situação que, induvidosamente, vem em seu 

prejuízo, posto que, não podendo renunciar 

à pensão por morte, o tribunal a quo fez por 

indeferir-lhe o benefício assistencial, este o 

único que pode lhe assegurar os meios, ain-

da que precários, de subsistência.

Acumulação que, no caso, se impõe, segun-

do os princípios gerais de direito de aplica-

ção integrativa à ordem jurídica.

Agravo regimental provido, em parte, no que 

diz respeito aos juros de mora e à correção 

monetária.

(StJ, AgRg no Resp 1404176/SP, Rel. Mi-

nistro ARI PARGeNDleR, 1ªt, DJe, de 

17/09/2014).

Assim, verifica-se que a lei excepciona a 

percepção de assistência médica, pensão 

especial de natureza indenizatória e outros 

benefícios, segundo as circunstâncias que 

o caso requer. Pergunta-se: não estaria aqui 

incluída na exceção, a possibilidade de 

se perceber simultaneamente o benefício 

assistencial com a reparação econômica ao 

anistiado político, uma vez que este se trata 

de um benefício de índole indenizatória? é o 

que veremos a seguir.

2.2  do anistiado PolítiCo

De seu turno, a Constituição Federal, ao 

conceder a anistia política, no Ato das Dispo-

sições Constitucionais transitórias, estabe-

leceu que: 

Art. 8º. é concedida anistia aos que, no 

período de 18 de setembro de 1946 até a 

data da promulgação da Constituição, fo-

ram atingidos, em decorrência de motiva-

ção exclusivamente política, por atos de 

exceção, institucionais ou complementa-

res, aos que foram abrangidos pelo Decre-

to legislativo nº 18, de 15 de dezembro 

de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-lei 

nº 864, de 12 de setembro de 1969, as-

seguradas as promoções, na inatividade, 
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ao cargo, emprego, posto ou graduação a 

que teriam direito se estivessem em ser-

viço ativo, obedecidos os prazos de per-

manência em atividade previstos nas leis 

e regulamentos vigentes, respeitadas as 

características e peculiaridades das car-

reiras dos servidores públicos civis e mili-

tares e observados os respectivos regimes 

jurídicos. (Regulamento)

§ 1º - o disposto neste artigo somen-

te gerará efeitos financeiros a partir da 

promulgação da Constituição, vedada a 

remuneração de qualquer espécie em ca-

ráter retroativo.

§ 2º - Ficam assegurados os benefícios 

estabelecidos neste artigo aos trabalha-

dores do setor privado, dirigentes e re-

presentantes sindicais que, por motivos 

exclusivamente políticos, tenham sido 

punidos, demitidos ou compelidos ao 

afastamento das atividades remuneradas 

que exerciam, bem como aos que foram 

impedidos de exercer atividades profis-

sionais em virtude de pressões ostensivas 

ou expedientes oficiais sigilosos.

§ 3º - Aos cidadãos que foram impedidos 

de exercer, na vida civil, atividade pro-

fissional específica, em decorrência das 

Portarias Reservadas do Ministério da Ae-

ronáutica nº S-50-GM5, de 19 de junho 

de 1964, e nº S-285-GM5 será concedi-

da reparação de natureza econômica, na 

forma que dispuser lei de iniciativa do 

Congresso Nacional e a entrar em vigor 

no prazo de doze meses a contar da pro-

mulgação da Constituição.

§ 4º - Aos que, por força de atos institu-

cionais, tenham exercido gratuitamente 

mandato eletivo de vereador serão com-

putados, para efeito de aposentadoria no 

serviço público e previdência social, os 

respectivos períodos.

§ 5º - A anistia concedida nos termos des-

te artigo aplica-se aos servidores públicos 

civis e aos empregados em todos os ní-

veis de governo ou em suas fundações, 

empresas públicas ou empresas mistas 

sob controle estatal, exceto nos Ministé-

rios militares, que tenham sido punidos 

ou demitidos por atividades profissionais 

interrompidas em virtude de decisão de 

seus trabalhadores, bem como em decor-

rência do Decreto-lei nº 1.632, de 4 de 

agosto de 1978, ou por motivos exclusi-

vamente políticos, assegurada a readmis-

são dos que foram atingidos a partir de 

1979, observado o disposto no § 1º.

Art. 9º. os que, por motivos exclusiva-

mente políticos, foram cassados ou tive-

ram seus direitos políticos suspensos no 

período de 15 de julho a 31 de dezembro 

de 1969, por ato do então Presidente da 
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República, poderão requerer ao Supremo 

tribunal Federal o reconhecimento dos 

direitos e vantagens interrompidos pelos 

atos punitivos, desde que comprovem te-

rem sido estes eivados de vício grave.

Parágrafo único. o Supremo tribunal 

Federal proferirá a decisão no prazo de 

cento e vinte dias, a contar do pedido do 

interessado.

os referidos dispositivos constitucionais 

foram regulamentados pela lei nº 10.559, de 

13 de novembro de 2002, que estabeleceu os 

seguintes direitos ao anistiado político:

Art. 1º o Regime do Anistiado Político 

compreende os seguintes direitos:

I - declaração da condição de anistiado 

político;

II - reparação econômica, de caráter in-

denizatório, em prestação única ou em 

prestação mensal, permanente e conti-

nuada, asseguradas a readmissão ou a 

promoção na inatividade, nas condi-

ções estabelecidas no caput e nos §§ 1º 

e 5º do art. 8º do Ato das Disposições 

Constitucionais transitórias;

III - contagem, para todos os efeitos, 

do tempo em que o anistiado político 

esteve compelido ao afastamento de 

suas atividades profissionais, em virtu-

de de punição ou de fundada ameaça 

de punição, por motivo exclusivamente 

político, vedada a exigência de recolhi-

mento de quaisquer contribuições pre-

videnciárias;

Iv - conclusão do curso, em escola pú-

blica, ou, na falta, com prioridade para 

bolsa de estudo, a partir do período 

letivo interrompido, para o punido na 

condição de estudante, em escola pú-

blica, ou registro do respectivo diploma 

para os que concluíram curso em ins-

tituições de ensino no exterior, mesmo 

que este não tenha correspondente no 

Brasil, exigindo-se para isso o diploma 

ou certificado de conclusão do curso 

em instituição de reconhecido prestígio 

internacional; e

v - reintegração dos servidores públicos 

civis e dos empregados públicos puni-

dos, por interrupção de atividade pro-

fissional em decorrência de decisão dos 

trabalhadores, por adesão à greve em 

serviço público e em atividades essen-

ciais de interesse da segurança nacional 

por motivo político.

[...]

Art. 5º A reparação econômica em pres-

tação mensal, permanente e continuada, 
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nos termos do art. 8º do Ato das Dispo-

sições Constitucionais transitórias, será 

assegurada aos anistiados políticos que 

comprovarem vínculos com a atividade 

laboral, à exceção dos que optarem por 

receber em prestação única.

o excelso Pretório diz que a anistia contida 

nos arts. 8º e 9º do ADCt possui caráter 

político-institucional e, por essa mesma 

natureza, sua competência de concessão 

legislativa é exclusiva do poder constituinte 

originário federal. Isso porque, muito embora 

seja previsão importante do ponto de vista da 

compensação financeira das vítimas de atos 

de exceção, constitui-se também na aceitação 

excepcional de uma responsabilidade civil 

extraordinária do estado, quanto aos atos 

políticos do passado (StF, ADI 2639, Rel. 

Min. NelSoN JoBIM, tribunal Pleno, DJ, de 

04.08.2006, p. 24).

verifica-se que a reparação econômica 

concedida ao anistiado político possui caráter 

eminentemente indenizatório (StJ, AgRg na 

Pet 1.844/DF, Rel. Min. CAStRo MeIRA, 

1ªS, DJe, de 16.11.11), sendo, portanto, uma 

forma de recomposição patrimonial dos 

danos materiais e perdas suportadas pelo 

anistiado.

todavia, no art. 16 da lei nº 10.559/02, 

foram estabelecidas regras a fim de se evitar 

a cumulação de benefícios com fundamento 

na mesma causa, disponibilizando a escolha 

pelo benefício mais favorável. A propósito, 

confira-se:

Art. 16.  os direitos expressos nesta lei 

não excluem os conferidos por outras 

normas legais ou constitucionais, vedada 

a acumulação de quaisquer pagamen-

tos ou benefícios ou indenização com o 

mesmo fundamento, facultando-se a op-

ção mais favorável.

Como se vê, igualmente ao contido no § 4º 

do art. 20 da lei nº 8.742/93, o dispositivo 

acima não exclui a percepção de outros 

direitos concedidos por outras normas legais 

ou constitucionais, sendo de se acrescentar 

que a proibição é somente quanto ao paga-

mento ou benefícios ou indenização com a 

mesma causa, ou seja, se o fundamento for 

diverso, poderá haver a cumulação. 

Nesse sentido, é a conclusão do parecer MPS/

CJ nº 1, de 18 de janeiro de 2007, publicado 

no DoU de 19.01.2007, em que foi analisada 

a possibilidade de cumulação da percepção 

da reparação econômica do anistiado político 

com benefício do Regime Geral da Previ-

dência Social, in verbis:

a) a reparação econômica, de caráter inde-

nizatório, de que trata a lei nº 10.559, de 

2002, e a contagem de tempo, para fins pre-

videnciário, do período em que o segurado 
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anistiado esteve compelido ao afastamento 

de suas atividades profissionais, em virtude 

de punição ou de fundada ameaça de pu-

nição, por razões exclusivamente políticas, 

constituem direitos cumulativos do anistiado 

político;

b) o trabalhador anistiado político, que teve 

reconhecido seu direito, pelo Ministério da 

Justiça, à reparação econômica, de caráter 

indenizatório, de que trata a lei nº 10.559, de 

2002, também é assegurada a contagem de 

tempo, no âmbito do Regime Geral de Previ-

dência Social, do período de afastamento de 

suas atividades profissionais, em virtude dos 

atos de exceção de natureza política;

c) é vedada a percepção cumulativa do be-

nefício excepcional de anistiado político 

existente anteriormente à edição do Decreto 

nº 3.048, de 1999, com a reparação econô-

mica indenizatória prevista na lei nº 10.559, 

de 2002.

Assim, cotejando-se o § 4º do art. 20 da lei 

nº 8.742/93 com o art. 16 da lei nº 10.559/02 

poder-se-ia chegar à conclusão da viabilidade 

legal da cumulação do benefício assistencial 

ao idoso com a reparação econômica ao anis-

tiado político, com a aplicação das regras de 

exceção contidas nas referidas leis.

Na ótica da loAS, a proibição da cumulação 

seria excepcionada, levando-se em consi-

deração que a remuneração do anistiado 

político se trata de uma indenização paga 

pela União (parágrafo único1 do art. 19 da lei  

nº 10.559/02), não estando, portanto, incluída 

nas vedações.

De sua vez, na visão do art. 16 da lei  

nº 10.559/02, a percepção concomitante do 

anistiado político com a loAS estaria incluída 

na regra de exceção, por não se cuidar de 

uma indenização.

é o que veremos a seguir em um caso 

prático.

Recentemente, foi proposta na Subseção Judi-

ciária de Uberlândia/MG uma ação, na qual o 

autor pediu o restabelecimento do benefício 

assistencial ao idoso, cancelado no ano de 

2014, em razão de o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS ter constatado irregula-

ridade na concessão.

Na inicial, o autor alegou que percebia o 

loAS desde a década de 90, sendo que 

passou a receber a indenização referente 

ao anistiado político, tão somente, a partir 

do ano de 2007, quando já teria ocorrida 

a prescrição administrativa de a autarquia 

1Parágrafo único: os recursos necessários ao pagamento das reparações econômicas de caráter indenizatório terão rubrica própria no orçamento 
Geral da União e serão determinados pelo Ministério da Justiça, com destinação específica para civis (Ministério do Planejamento, orçamento 
e Gestão) e militares (Ministério da Defesa).
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previdenciária rever o ato que concedeu o 

benefício da loAS.

entretanto, o pedido de restabelecimento do 

benefício assistencial foi indeferido, uma vez 

que o valor percebido a título de anistiado 

político perfazia o montante acima de dois 

mil reais, o que descaracteriza a condição de 

miserabilidade, não preenchendo, portanto, 

os requisitos contidos nos §§ do art. 20 da lei 

nº 8.742/93.

Na decisão, foi ressaltado que a análise não 

deveria ser feita com base nas regras que 

excepcionam as proibições para a cumulação, 

mas pela ótica do cumprimento dos requisitos 

para continuidade na percepção do benefício 

assistencial ao idoso (§§ do art. 20, da lei nº 

8.742/03), sendo de destacar o comando, 

previsto no art. 21 da lei nº 8.742/93, o qual 

determina que a revisão da concessão do 

loAS deverá ser feita a cada 2 (dois) anos 

para avaliar as condições que ensejaram a 

concessão.

Destarte, sendo constatada a percepção da 

reparação econômica de anistiado político, 

em valores acima de dois mil reais, de forma 

continuada, descaracterizou a condição de 

miserabilidade, razão pela qual o cancela-

mento do benefício assistencial feito pelo 

INSS ocorreu de forma regular. 

Na decisão, também, foi afastada a alegação 

da ocorrência da prescrição administra-

tiva, com fundamento no art. 21 da lei  

nº 8.742/93, o qual dispõe que: o benefício 

assistencial deve ser revisto a cada 2 (dois) 

anos para avaliação das condições que lhe 

deram origem. tal disposição, por se tratar 

de regra de caráter especial, prevalece sobre 

a prescrição contida no art. 542 da lei nº 

9.784/99 (norma geral), ante a aplicação 

da inteligência contida no § 2º do art. 2º da 

lINDB (StJ, Resp 1027229/RN, Rel. Min. 

ARNAlDo eSteveS lIMA, 5ª t, DJe, de 

15/03/2010). 

3  ConClusÃo

Portanto, não se pode cumular a percepção 

da reparação econômica ao anistiado polí-

tico (lei nº 10.559/02), ainda que possua 

natureza indenizatória, com o benefício 

de prestação continuada (lei nº 8.472/93), 

diante do cumprimento do princípio basilar 

do estado de Direito de proteção social ao 

hipossuficiente.

2Art. 54. o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco 
anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
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ReSUMo

o Benefício de Prestação Continuada (BPC) possui o caráter puramente econômico 

e está voltado a atender ao idoso maior de 65 (sessenta e cinco) anos de idade e ao 

deficiente em estado de miserabilidade.

Nesse contexto, desde a institucionalização do benefício assistencial, pela lei Federal 

nº 8.742 de 1993, tem sido o judiciário chamado a intervir em diversas demandas, 

mas principalmente sobre a consideração jurídica de estado de necessidade econô-

mico-financeira em estágio de miserabilidade e no que concerne ao deficiente e às 

limitações em seu ambiente cotidiano. e, em virtude disso, têm o Supremo tribunal 

Federal e os tribunais pátrios apresentados importantes posicionamentos.
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o Benefício de Prestação Continuada (BPC) é 

um direito social previsto no artigo 203, inciso 

v da Constituição da República Federativa do 

Brasil, e normatizado pela lei orgânica da 

Assistência Social (lei Federal nº 8.742/1993), 

mais especificamente em seus artigos 20 a 

21-A. é a garantia ao seu beneficiário de 

uma renda mensal de 1 (um) salário mínimo 

enquanto se encontrar em estado de misera-

bilidade, estando sujeito à revisão administra-

tiva a cada 2 (dois) anos (art. 20, caput e §10 

da lei nº 8.742/1993). ou seja, o benefício 

não é vitalício, tampouco é transferível.

A norma cogente determinou dois elementos 

para a concessão do benefício social: idade 

a partir de 65 (sessenta e cinco) anos ou defi-

ciência e renda mensal per capita familiar 

inferior a ¼ do salário mínimo.

A operacionalização do benefício é efetuada 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), que possui a incumbência de analisar 

os casos a que a ele se adequa e efetuar o 

devido repasse da renda assistencial a seus 

beneficiários, numa ação conjunta com 

o Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome (MDS) e a Secretaria 

Nacional de Assistência Social (SNAS). Ainda, 

o MDS e o SNAS, como gerenciadores do 

programa assistencial, são responsáveis pelas 

avalições do programa e seu monitoramento, 

coordenação e implementação, além de 

realizarem as regulamentações, bem como 

pela administração do Fundo Nacional da 

Assistência Social (FNAS), de onde saem os 

recursos para o pagamento do BPC. o FNAS 

inicialmente foi regulamentado pelo Decreto 

nº 1.605/1995 e atualmente está regulamen-

tado pelo Decreto nº 7.788/ 2012. 

Antes da criação do BPC pela lei nº 8.742 de 

1993, foram seus antecessores: o benefício de 

“Amparo Social”, criado pela lei nº 6.179 de 

1974 e o benefício de “Renda Mensal vita-

lícia”, previsto no artigo 139 da lei nº 8.213 

de 1991.

o benefício de “Amparo Social” era concedido 

ao hipossuficiente e se constituía numa renda 

mensal no valor equivalente à metade de um 

salário mínimo vigente – isso até o advento da 

Constituição de 1988, que o elevou à renda 

mensal de um salário mínimo. outras de suas 

características eram: ser vitalício e devido ao 

maior de 70 anos de idade ou ao “inválido”, 

que não exercesse atividade remunerada, não 

percebesse qualquer rendimento superior ao 

valor do benefício de amparo e não tivesse 

quem pudesse obrigatoriamente lhe manter 

pelo vínculo de dependência, ou seja, não 

poderia o assistido apresentar meios para 

prover seu próprio sustento ou ter quem o 

pudesse fazer. 

Posteriormente, a lei nº 8.213 de 1991, 

lei dos Planos de Benefício Previdenciário, 

passou a reger o benefício de amparo social, 
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denominado de “Renda Mensal vitalícia”, 

cujo artigo 139 previa a sua destinação às 

pessoas carentes econômica e financeira-

mente, com idade maior que 70 (setenta) anos 

ou ao “inválido”, que não exercesse atividade 

remunerada, não fosse mantido por qualquer 

pessoa de quem possuísse dependência obri-

gatória. Se auferisse renda, esta não poderia 

ser maior que a renda pleiteada em benefício, 

que era de um salário mínimo, e, enfim, não 

tivesse outro meio de prover seu sustento. 

A renda vitalícia, concedida, não poderia ser 

acumulada com qualquer espécie de bene-

fício do Regime Geral de Previdência Social, 

ou da antiga Previdência Social Urbana ou 

Rural ou de outro regime e era mantida até 

o falecimento do seu beneficiário, salvo nos 

casos de evidente vício ou fraude em sua 

concessão.

A regulamentação do benefício “Renda 

Mensal vitalícia”, prevista no artigo 139 da 

lei nº 8.213 de 1993, era temporária, pois 

o dispositivo consignava a sua vigência até 

que o inciso v do artigo 203 da Constituição 

Federal de 1988 viesse a ser regulamentado 

por lei especifica. Portanto, apenas com a 

regulamentação da lei nº 8.742 de 1993, 

pelo Decreto nº 1.744, de 08 de dezembro 

de 1995, e a revogação expressa no artigo 

15 da lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 

1995, ocorreu de fato a sua substituição pelo 

Benefício de Prestação Continuada.

Segundo Hugo Goes (2011, p. 702), “o bene-

fício de prestação continuada é o benefício 

mais importante da assistência social” (...). e, 

“apesar de não se tratarem de um benefício 

previdenciário, a concessão e a manutenção 

do benefício de prestação continuada são 

feitas pelo INSS. Isso ocorre devido a preceitos 

práticos: se o INSS já possui estrutura própria 

espalhada por todo o país, em condição de 

atender à clientela assistida, não haveria 

necessidade da manutenção em paralelo de 

outra estrutura”.

Já a lei nº 8. 472 de 1993, incialmente, previu 

que a concessão do Benefício de Prestação 

Continuada, ao idoso carente, seria deferida 

àquele que atingisse a idade de 70 (setenta) 

anos. tal critério etário era o mesmo seguido 

pelo Benefício de Amparo Social, disposto 

na lei nº 6.179 de 1977 e pelo benefício de 

“Renda Mensal vitalícia”, previsto no revo-

gado artigo 139 da lei nº 8.213 de 1991. Mas 

certo é que a própria lei previu, em seu artigo 

48, que, a partir de 1º de janeiro de 1998, o 

critério etário seria reduzido para a idade de 

67 (sessenta e sete) anos.

Com o advento do estatuto do Idoso, pela lei 

nº 10. 741, de 1º de outubro de 2003, a idade 

para percebimento do benefício assistencial 

foi reduzida para 65 (sessenta e cinco) anos. 

Contudo, até mesmo essa limitação etária é 

passível de questionamento, já que a assis-

tência social, pelo instituto da renda mensal, 
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tem o objetivo de socorrer o idoso desguar-

necido de condições socioeconômicas para 

prover o próprio sustento ou, quando o 

tendo, não se mostra suficiente para suprir 

as próprias necessidades básicas, tendo em 

vista que o estatuto do Idoso define a pessoa 

idosa como sendo aquela com idade igual 

ou maior a 60 (sessenta) anos (art. 1º). 

o Supremo tribunal Federal já se mani-

festou, em algumas oportunidades, que não 

seria inconstitucional a determinação de 

uma idade para singularizar o idoso para fins 

de recebimento do benefício assistencial. 

entretanto, surge a questão se seria simé-

trico ao contexto normativo constitucional 

e infraconstitucional que haja um conceito 

de idoso determinado pelo estatuto do Idoso 

– aquele que possua 60 (sessenta) anos de 

idade ou mais – e, noutra situação, tenha-se o 

idoso para fins de benefício assistencial com 

idade igual ou maior de 65 (sessenta e cinco) 

anos, pois, o que este se distingue daquele, 

senão apenas quanto à margem temporal de 

5 (cinco) anos?

Assim, pelo menos aparentemente, a deter-

minação de idade igual ou maior que 65 

(sessenta e cinco) anos para concessão de 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

entra em conflito com a simetria do sistema 

jurídico entre a Constituição (inc. v, art. 203) 

e princípios expressos: da igualdade (caput 

do art. 5º da CR) e da dignidade humana (art. 

1º, inc. III da CR) e com o artigo 1º do esta-

tuto do Idoso, pois criam duas situações: o 

idoso formal, aquele com 60 (sessenta) anos 

de idade, que já se encontra em estado de 

miserabilidade, mas não tem acesso ao bene-

fício social pela limitação etária e aquele 

com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, 

que é o idoso para fins de percebimento do 

benefício assistencial. 

De todo modo, o que se vê nos tribunais 

pátrios é reiteração assintomática da literali-

dade do disposto no artigo 34 do estatuto do 

Idoso. Por essa razão, tramita no Congresso 

Nacional Projeto de lei nº 279, de 2012, 

de autoria do Senador Cyro Miranda e que 

foi aprovado pela Comissão de Assuntos 

Sociais junto ao Senado Federal, atualmente 

aguardando entrada em pauta para votação 

em sessão. Nele se propõe compatibilizar a 

situação do idoso, aquele com 60 (sessenta) 

anos ou mais, em estado de miserabilidade, 

com aquele idoso considerado para fins de 

concessão do BPC.

Assim como para o idoso, ao deficiente 

é garantida uma renda mensal de 1 (um) 

salário mínimo vigente, desde que ele não 

possua condições de prover a sua própria 

subsistência ou de tê-la provida por outrem 

ou que, tendo, seja a sua renda insuficiente, 

como previsto no artigo 20, parágrafo 2º da 

lei nº 8.742/1993, redação alterada pela lei 

nº 12.435 de 2011.
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Pela nova redação dada ao referido disposi-

tivo normativo, evidencia-se que o legislador 

procurou dar maior ênfase à proteção dos 

deficientes, desvinculando-os do elemento 

incapacidade. tal mudança adequa-se ao 

próprio preceito constitucional, no qual, no 

seu artigo 203, inciso v, prevê a proteção 

ao deficiente e não ao portador de incapa-

cidade. e também se encontra consoante à 

Convenção de Nova Iorque sobre Direitos 

das Pessoas com Deficiência, Decreto nº 

6.945, de 25 de agosto de 2009, que, em 

seu artigo 1º, define: “(...) Pessoas com defi-

ciência são aquelas que têm impedimentos 

de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em inte-

ração com diversas barreiras, podem obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade 

em igualdades de condições com as demais 

pessoas”. 

também se observa que a nova redação 

substituiu o termo “incapacidade para a vida 

independente e para o trabalho”, refletindo 

a mudança propugnada não como simples 

consequência lógica da evolução normativa, 

mas pelo posicionamento jurisprudencial 

pátrio que já havia firmado o entendimento de 

que, para o deferimento do benefício assisten-

cial, bastava a demonstração da incapacidade 

laboral. Nesse sentido, a turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados especiais Fede-

rais, em súmula nº 29, enunciou: “para os 

efeitos do art. 20, § 2º, da Lei nº 8.742, de 

1993, incapacidade para a vida independente 

não é só aquela que impede as atividades 

mais elementares da pessoa, mas também a 

impossibilita de prover o próprio sustento”. 

A alteração do texto original do parágrafo 2º, 

do artigo 20 da loAS veio a dar um trata-

mento mais humanizado ao deficiente. o 

grande ganho jurídico foi que a nova redação 

encerrou a questão sobre a obrigação de que 

o deficiente deveria demonstrar, não apenas 

que não se encontrava em condições de se 

autossustentar, mas que sua incapacidade, 

física ou mental o impedia de praticar ativi-

dades ordeiras da vida comum.

outrossim, a par do tratamento multidimen-

sional da pessoa do deficiente que a norma 

trouxe, no parágrafo 10, do artigo 20, da lei 

nº 8.742, de 1993, descompassadamente, 

criou-se uma restrição temporal à concessão 

do BPC ao deficiente, ao cingir para o termo 

“impedimento prolongado” um prazo mínimo 

de 2 (dois) anos. Proposição nada plausível, 

uma vez que se exige do deficiente que espere 

dois anos para se constatar sua incapacidade 

laboral prolongada enquanto ele preenche os 

demais requisitos à sua concessão.

A jurisprudência pátria se manifestou, 

em reiteradas oportunidades, que para a 

concessão do Benefício de Prestação Conti-

nuada, não importa que a incapacidade não 

seja permanente (Súmula 48 da tNU). 
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e no que concerne à incapacidade parcial, a 

exemplo do que se orienta ao julgador quanto 

aos benefícios previdenciários por incapaci-

dade, “uma vez reconhecida a incapacidade 

parcial para o trabalho, o juiz deve analisar 

as condições pessoais e sociais do segurado 

para a concessão de aposentadoria por inva-

lidez” (súmula 47 do tNU), a mesma orien-

tação deve ser aplicada à matéria que versa 

ao BPC, levando-se em conta as condições 

pessoais do assistido que influi diretamente no 

desenvolvimento da atividade laboral, como 

o seu grau de instrução, os níveis das habili-

dades motoras e intelectuais que apresenta e 

o acesso a locais de trabalho adaptado a suas 

necessidades especiais etc.  

Por fim, o último elemento ao preenchimento 

dos requisitos para concessão do BPC é o 

elemento financeiro, que, conforme o artigo 

20, parágrafo 3º da lei nº 8.742/1993: “consi-

dera-se incapaz de prover a manutenção da 

pessoa com deficiência ou idosa a família 

cuja renda mensal per capita seja inferior a 

1/4 (um quarto) do salário mínimo”.

Muito se questiona sobre a higidez desse 

delineador econômico, uma vez que o critério 

de miserabilidade ou carência econômica é 

amplo e aberto. o Supremo tribunal Federal 

já manifestou que, se a família possui renda 

per capita mensal de ¼ do salário mínimo, 

a presunção de miserabilidade será juris et 

juris, ou seja, não seria necessária a prova 

dessa condição, mas, na hipótese de a renda 

per capita superar o elemento quantitativo da 

norma, seria necessária a dilação probatória 

(ADIN nº 1232/DF).

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

1.232, o Pleno do Supremo veio a declarar a 

constitucionalidade do parágrafo 3º, do artigo 

20 da loAS, mas salientou que a restrição 

econômica a uma renda mensal de 1/4 do 

salário mínimo seria um parâmetro a ser 

contraposto com outros elementos pessoais e 

financeiros que levem à nítida comprovação 

do estado de necessidade daquele que busca 

o benefício assistencial. em mesma sintonia 

se tem os julgados no Re 467.985 e na Rcl. 

4.372/2013.

Mais recentemente, o Pleno do Supremo 

mudou, em parte, a sua orientação, decla-

rando a inconstitucionalidade parcial do pará-

grafo 3º do artigo 20 da Lei n° 8.742 de 1993, 

acerca do critério da renda mensal per capita 

familiar inferior a ¼, no julgamento dos Re 

567.985 e 580.963, em 18 de abril de 2013. 

Muito embora reconhecida a inconstitucio-

nalidade, não lhe foi declarada a nulidade, 

portanto, o critério vige até que o Congresso 

Nacional altere a legislação infraconstitu-

cional, como recomendado em decisão. 

e, à mensuração da renda per capita, a lei 

nº 8.742 de 1993, em seu artigo 20, pará-

grafo 1º, determina que: “para os efeitos do 
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disposto no caput, a família é composta pelo 

requerente, o cônjuge ou companheiro, os 

pais e, na ausência de um deles, a madrasta 

ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos 

e enteados solteiros e os menores tutelados, 

desde que vivam sob o mesmo teto”.

De todo modo, conforme previsão no caput do 

artigo 34 do estatuto do Idoso, para o cálculo 

da renda per capita não se computa o benefício 

concedido a qualquer um dos membros do 

grupo familiar. e, segundo decisão do Plenário 

do Supremo no re 558.221 e AI 688.242-AgR, 

tal direito também se estende aos deficientes. 

também não se computa, para fins de cálculo 

da renda per capita familiar para concessão do 

Benefício de Prestação Continuada, a remu-

neração recebida pela pessoa deficiente na 

condição de aprendiz (art. 20, § 9º da lei nº 

8.742/1993).

quanto ao requerimento do Benefício de 

Prestação Continuada, a normativa mostra 

flexibilidade. A regra é que o benefício seja 

requerido, na via administrativa ou na via 

judiciária, por aquele que dele necessite, mas, 

na sua impossibilidade, independente de um 

procedimento interditório judicial, de acordo 

com a disposição do artigo 34 do Decreto nº 

6.214 de 2007. e “a condição de acolhimento 

em instituições de longa permanência, como 

abrigo, hospital ou instituição congênere não 

prejudica o direito do idoso ou da pessoa com 

deficiência ao Benefício de Prestação Conti-

nuada” (art. 6º do Decreto nº 6.214/ 2007).

Pelo caráter não personalíssimo e não vitalício, 

o benefício assistencial não é transferível a 

terceiro, como ocorre com os benefícios previ-

denciários (pensão por morte), portanto, cessa 

sua manutenção com o falecimento do assistido 

ou quando superadas as condições de misera-

bilidade (§ 1º, Art. 21 da lei nº 8.742/1993 e 

art. 23 do Decreto nº 6.214/2007).

Para o deficiente será suspenso o benefício 

quando este passar a exercer atividade remu-

nerada, mesmo como microempreendedor. 

Contudo, em caso de retorno às condições 

que autorizem o restabelecimento do BPC, a 

sua implantação independerá de realização 

de nova perícia ou reavaliação da deficiência 

e do grau de incapacidade (art. 21-A da lei  

nº 8.742/1993). 

Como o Benefício de Prestação Continuada 

tem a natureza de amparo social à pessoa em 

estado de carência econômico-financeiro, não 

existe direito do beneficiário ao percebimento 

de abono natalino (décimo terceiro salário), 

como informa expressamente o artigo 22 do 

Decreto nº 6.214/ de 2007, que regulamenta 

a loAS.

Ainda, pela estrutura dada ao BPC, não 

apenas o brasileiro nato ou naturalizado 

poderá ter direito de acesso ao respectivo 
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benefício de amparo, mas também o estran-

geiro que se encontrar em solo pátrio. Desde 

que preenchidos os requisitos legais, ele terá 

direito à concessão do Benefício de Prestação 

Continuada, pois nem a lei 8.742 de 1993 e 

nem a Constituição o excluem. 

Ao que pese em relação à concessão do BPC 

aos estrangeiros que se encontrem em solo 

brasileiro, encontra-se a matéria em reper-

cussão geral no Re 587970, ainda pendente 

de julgamento, e a ampla discussão perma-

nece em aberto.

Por fim, por terem sido percorridas nessas 

laudas as principais considerações sobre o 

Benefício de Prestação Continuada, não se 

poderia deixar de mencionar que valores 

residuais referentes ao BPC, com o faleci-

mento de beneficiário, serão devidos aos 

seus herdeiros e sucessores legítimos (art. 23 

do Decreto nº 6.214 de 2007). No entanto, 

mesmo com o falecimento do assistido no 

processo de concessão do BPC, será ainda 

devido, da data do requerimento à data de seu 

óbito, quando preenchido todos os requisitos 

à sua concessão, os valores referentes ao 

benefício assistencial que lhe for reconhe-

cido em decisão administrativa ou judicial 

irrecorrível. Aqui se afigura a reponsabilidade 

civil, decorrente da demora na tramitação 

do procedimento administrativo ou judicial 

de concessão do benefício assistencial, 

porquanto, o prolongamento temporal é 

tanto que o propenso assistido vem a falecer, 

vindo, portanto, os valores devidos a serem 

pagos como se fossem verbas indenizató-

rios em razão do disposto no artigo 927 do 

Código Civil e em desenvolvimento da teoria 

francesa perte d’une chance (a perda de uma 

chance). 

Concluindo, destaca-se que o BPC, por seu 

cunho social, por toda a adjacência de valores 

que alberga e objetivos essenciais à promoção 

social do ser humano, pelos requisitos para a 

sua concessão, seja no âmbito administrativo 

ou no âmbito judicial, não pode sublevar à 

mera utilização de critérios objetivos que 

levam a suplantar o direito primordial à vida 

e seu consequente, o direito à subsistência 

digna.  
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ReSUMo

A ata notarial é instrumento público destinado a consignar fatos presenciados pelo 

tabelião, a fim de servir como prova em processos judiciais e administrativos. o modo 

de vida hodierno, no qual as relações estão cada vez mais judicializadas, requer a 

criação e o desenvolvimento de métodos que auxiliem na pacificação social. Ademais, 

o progresso tecnológico, que gera o aumento do número de relações jurídicas entabu-

ladas via internet, exige mecanismos de produção de prova mais ágeis e eficientes. A 

ata é um instrumento ideal em tal contexto, já que é simples, econômica e eficaz. 
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anÁlise da ata notarial Como meio de ProVa
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breVe anÁlise históriCa da atiVidade 

notarial

Conforme os ensinamentos de leonardo 

Brandelli (2007, p. 3), a evolução histórica 

do notariado deu-se concomitante com o 

surgimento do direito e da própria sociedade, 

uma vez que, desde os tempos mais remotos, 

os notários têm lavrado e documentado os 

fatos humanos e jurídicos mais relevantes, 

demonstrando, assim, seu inegável papel 

social. 

Diz-se que:

é provável que a atividade notarial 

seja uma instituição que antece-

de a própria formação do Direito e 

do estado[1]. A necessidade de do-

cumentar e registrar certos fatos da 

vida, das relações e dos negócios 

deve ter propiciado o surgimento de 

pessoas que detinham a confiança 

dos seus pares para redigir os negó-

cios. Surgia assim o notário (FeRReI-

RA e RoDRIGUeS, 2013, p.20). 

Junto com o notário surge a ata notarial, 

instrumento de inegável importância para o 

ofício da atividade tabelioa. 

No Brasil, somente com a Constituição da 

República de 1988 o tema ganhou status 

constitucional, prevendo a Carta Magna, 

em seu art. 236, parâmetros para a atividade 

notarial e registral e subordinando os seus 

delegatários aos princípios da Administração 

Pública.

ConCeituaçÃo

Sérgio Afonso Mânica (s.d., p. 08.) conceitua 

ata notarial como “a narração circunstan-

ciada de fatos presenciados ou verificados 

pelo notário, ou por substituto legal do 

mesmo, convocado para sua lavratura”. 

Já Brandelli (2007, p. 245) preleciona que:

é o instrumento público mediante o 

qual o notário capta, por seus senti-

dos, uma determinada situação, um 

determinado fato, e o translada para 

seus livros de notas ou para outro 

documento. é a apreensão de um 

ato ou fato, pelo notário, e a trans-

crição dessa percepção em docu-

mento próprio. 

trata-se, portanto, de ato privativo do tabe-

lião de notas pelo qual ele instrumentaliza 

fatos que presenciou, conferindo uma forma 

e fé pública. Nos dizeres de Jaime e Caro-

lina vicare (2014, p.49), a ata notarial, tal 

qual uma fotografia, descreve e instrumen-

taliza um fato ou ato com que o tabelião 

teve contato através de seus sentidos (visão, 

audição, olfato, tato, paladar).
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obJeto e limites

o objeto da ata notarial é extraído de forma 

subsidiária, isto é, quando não for ato confe-

rido a outro oficial público nem for caso de 

lavratura de escritura pública (por existir uma 

declaração de vontade). 

A ata se qualifica pela ausência de manifes-

tação de vontade. Já a escritura pública, por 

sua vez, é responsável por instrumentalizar os 

negócios jurídicos bilaterais e unilaterais.

Brandeli ainda ressalta que o objeto da ata 

notarial não pode ser de competência de 

outro oficial público, como, por exemplo, 

uma autoridade policial. Destarte, não é 

possível a lavratura de ata de declaração 

de fato que constitua crime de ação penal 

pública, porquanto deverá ser objeto de 

notitia criminis. Nada impede, por outro lado, 

que seja feita declaração sobre crime de ação 

penal privada.

Nessa esteira, infere-se que não pode o 

tabelião de notas, por exemplo, aceitar a 

lavratura de ata notarial que vise notificar ou 

interpelar determinada pessoa, já que a lei 

nº 6.015, em seu artigo 160, determina que 

é ato privativo do oficial de registro de título 

e documentos.

Ponto importante é a possibilidade, ou não, 

de lavratura de ata notarial sobre fato ilícito, 

máxime considerando o uso de tal instrumento 

como meio de prova judicial e administrativo.

o tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu 

que o tabelião de notas, ou preposto por ele 

autorizado, não pode lavrar ata notarial de 

retomada ilegal de imóvel pelo seu proprietário. 

No caso em apreço, o tabelião foi responsabili-

zado, pois aceitou lavrar ata notarial da entrada 

do locador/proprietário no imóvel locado, sem 

que houvesse qualquer rescisão contratual ou 

autorização judicial para tanto, em evidente 

caso de autotutela (RIo De JANeIRo, tribunal 

de Justiça, Parecer CCJ Nº SN28, Relator: Des. 

luiz Zveiter, 2008).    

Ainda sobre o uso da ata para a produção 

de prova ilícita, discorre leornardo Brandelli 

(2007, p.252) que:

(...) tendo-se em mente que nos fatos 

jurídicos a vontade humana é juridi-

camente irrelevante – portanto não há 

manifestação de vontade endereçada 

ao tabelião - não vemos problema na 

sua realização. embora entendamos ser 

possível a narração, em ata notarial, de 

fato ilícito, justamente para perpetuá-lo 

no tempo, com fim probatório, eviden-

temente não será possível a lavratura da 

ata quando ela em si constituir um ato 

ilícito, como, por exemplo, quando for 

ela lavrada fora da circunscrição territo-

rial do notário que a lavra.
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o Código de Normas extrajudiciais do estado 

de São Paulo, em seu item 140.1, expressa-

mente dispõe que “é possível lavrar ata nota-

rial quando o objeto narrado constitua fato 

ilícito (São PAUlo, Provimento 58 de 1989, 

1989)”.

Ademais, Brandelli (2007, p. 243) sustenta 

que um menor de idade pode solicitar ao 

tabelião a lavratura de ata notarial, já que não 

é necessária a análise da capacidade jurídica 

do requerente.

Discute-se ainda se a lavratura de uma ata 

notarial pode se referir a fatos ocasionados em 

dias não úteis, como domingos e feriados, bem 

como fora do horário notarial. Prevalecendo, 

tanto na doutrina como na jurisprudência, 

que sim.

em seguida, vê-se que as legislações estaduais 

quase sempre permitem que sejam inseridas 

nas atas figuras ou imagens relacionadas com o 

fato jurídico, já que tal prática corrobora ainda 

mais com a descrição feita pelo tabelião de 

notas. Inclusive, vê-se que o Código de Normas 

de Santa Catarina, em seu art. 818, explicita-

mente autoriza que a ata notarial tenha anexos, 

como imagens e até arquivos de áudio (Santa 

Catarina, Provimento 01 de 2014).

também se diverge quanto à necessidade ou 

não de lavratura de mais de uma ata notarial 

para a verificação de fatos ou atos, seja no 

próprio cartório ou em outro local.  Jaime e 

Carolina vicari (2014, p. 57) advogam que, 

nesse caso, é possível duas saídas, isto é, 

postergar a lavratura da ata ou lavrar várias 

delas. 

Para alguns, como Felipe leonardo e Paulo 

Geizer (2013, p. 113), o tabelião deve esperar 

o tempo necessário para a constatação de 

todos os fatos pertinentes para, só depois, 

lavrar a ata definitiva. 

Contudo, não se pode negar que tal saída é, de 

certo modo, perigosa, já que dá grande lapso 

de discricionariedade ao notário e está sujeita 

ás contradições que podem surgir em razão do 

decurso do tempo. Assim, Kiotsi Chicuta (2004, 

p. 182) defende que, nesses casos, devem ser 

lavradas diversas atas notariais. 

Por fim, nota-se que não é plausível a 

exigência de assinatura do solicitante e das 

testemunhas na ata notarial, uma vez que o 

tabelião de Notas possui ampla legitimidade 

para confirmar, por si só, os fatos narrados. 

entender, em outro sentido, é olvidar da fé 

pública garantida ao serventuário extrajudicial. 

Contudo, diversos códigos de normas extraju-

diciais estaduais impõem tal requisito.  

eFiCÁCia

Conforme preleciona Pedro Ávila Álveres 

(1990, apud BRANDellI, 2007):
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as atas notarias não têm eficácia substan-

tiva nem executiva presentes nas escritu-

ras, mas tão-somente eficácia probatória, 

também presente nas escrituras. tem a ata 

notarial o condão de pré-constituir prova 

dotada de fé pública, isto é, os fatos que 

o notário declarar que ocorreram em sua 

presença são presumidos como verdadei-

ros, tornam-se críveis, até que se prove o 

contrário. 

Nesse diapasão, vejamos o art. 364 do CPC “o 

documento público faz prova não só da sua 

formação, mas também dos fatos que o escrivão, 

o tabelião ou o funcionário declarar que ocor-

reram em sua presença” (BRASIl, lei nº 5.869 

de 1973). tem, pois, força probatória ampla.

No entanto, não é correto afirmar que o juiz 

está adstrito ao teor da ata notarial, já que ele 

possui livre convencimento motivado. Assim 

dispõe o art. 131 do Código de Processo Civil: 

“o juiz apreciará livremente a prova, atendendo 

aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, 

ainda que não alegados pelas partes; mas 

deverá indicar, na sentença, os motivos que 

Ihe formaram o convencimento” (BRASIl, lei 

nº 5869 de 1973).

é semelhante ao Boletim de ocorrência feito 

pela autoridade policial, que também é dotado 

de fé pública e presunção relativa de veraci-

dade. Contudo, nos casos em que o Boletim 

de ocorrência limita-se a documentar a versão 

apresentada pela vítima ou terceiro, pode não 

ser aplicada a citada fé pública e a presunção 

de veracidade.

anÁlise do uso da ata notarial Como 

meio de ProVa

é importante analisar a utilização da ata notarial 

como meio de prova em processos judiciais 

e administrativos, perquirindo-se principal-

mente acerca dos seus efeitos e limitações 

probantes. 

Segundo Couture (1974, apud tHeoDoRo, 

2010) “provar é demonstrar de algum modo a 

certeza de um fato ou a veracidade de uma afir-

mação”. é, pois, a reprodução no processo de 

um fato da vida que já não existe mais, a fim de 

se obter um juízo de certeza pelo magistrado.

Percebe-se que está ultrapassado o enten-

dimento de que a prova destina-se a gerar 

a verdade real ou absoluta, isto é, a perfeita 

reprodução de um fato em juízo. trata-se de 

verdadeira utopia e, como observa Nelson 

Finotti Silva (2002): 

não há como subsistir a divisão em verda-

de real e formal, a verdade é uma só, não 

há meia verdade ou verdade aparente, só 

pode existir uma verdade e esta deve ser 

perseguida pelo Juiz, pois só assim pode-

rá se aproximar de um ideal de justiça por 

todos perseguido. 
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Inegável, além do mais, que a prova é um 

direito fundamental de qualquer cidadão, 

corolário do princípio constitucional do 

devido processo legal.

A atividade probatória dá-se através de meios 

de produção de provas, previstos ou não pelo 

direito, a fim de gerar certeza dos magistrados 

quanto aos fatos alegados. Assim dispõe o art. 

322 do CPC: “todos os mecanismos legais, 

bem como os moralmente legítimos, ainda 

que não especificados neste Código, são 

hábeis para provar a verdade dos fatos, em 

que se funda a ação ou defesa” (BRASIl, lei 

nº 5.869 de 1973). Dentre eles, tem-se a ata 

notarial.

Insta consignar que o documento público 

não se confunde com o instrumento público. 

o primeiro representa um fato ou ato que 

ocorreu no passado, que pode ser utilizado 

judicialmente, e o segundo é, desde o início, 

confeccionado para servir de comprovação. 

Como já dito, a ata notarial, como instrumento 

público que é, faz prova de sua realização 

e, também, dos fatos que o agente público 

declarar que ocorreram em sua presença. 

Prova, pois, o conteúdo exarado, embora 

com eficácia relativa (já que, como qualquer 

prova, pode ser afastada por outra).

Destarte, como qualquer meio de prova, deve 

respeitar, além do direito material, as normas 

procedimentais previstas pela legislação. 

Sobre o tema, verifica-se o julgado abaixo 

do Superior tribunal de Justiça, no qual se 

debateu a nulidade da ata notarial pelos 

seguintes motivos: 

(I) não houve, por parte da notária, ade-

quada identificação e qualificação de al-

guns dos participantes da reunião, assim 

como não se aferiu sua capacidade para 

participação no ato; (II) não se verificou a 

presença de tradutor juramentado, o que 

seria imprescindível diante da circunstân-

cia de que nem todos os presentes domina-

vam o vernáculo; (III) não foram lançadas 

as assinaturas de todos os participantes e, 

mais especificamente, da Requerente e de 

sua parceira comercial, inclusive porque 

a ata somente foi redigida após a reunião, 

e não de forma concomitante. Recurso 

especial nº 682.399-Ce. (BRASílIA, Supe-

rior tribunal de Justiça, Recurso especial 

nº 682.399-Ce, Relator Ministro Carlos 

Alberto Menezes Direito).

Contudo, no julgado acima, restou decidido 

que não foi devidamente comprovado qual-

quer vício que modifique teor da ata notarial 

e, consequentemente, gere a invalidade da 

mesma.

lado outro, a jurisprudência entende que a ata 

notarial lavrada fora dos limites do município 

que o tabelião de notas recebeu delegação 
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não têm validade, em inteligência aos artigos 

8º e 9º da lei nº 8.935 /94. vejamos o julgado 

abaixo:

DIReIto PRoCeSSUAl CIvIl, NotA-

RIAl e ReGIStRAl. AGRAvo INteR-

No No AGRAvo De INStRUMeNto. 

SÚMUlA IMPeDItIvA De ReCURSo. 

AçAo De BUSCA e APReeNSAo. De-

CReto-leI 911 /69. Notificação prévia. 

Pressuposto processual. os atos pratica-

dos pelo tabelião de notas fora do Muni-

cípio para o qual recebeu delegação não 

têm validade, inteligência dos artigos 8º e 

9º da lei 8.935 /94. Precedentes do StJ. 

3) Recurso improvido. ACoRDA a egrégia 

Segunda Câmara Cível, em conformidade 

da ata e notas taquigráficas da sessão, que 

integram este julgado, à unanimidade de 

votos, negar provimento ao recurso. (eS-

PIRIto SANto, tribunal de Justiça, AGt 

12119002140 eS 12119002140, Relator 

Anselmo Santiago).

Diante da virtualização das práticas sociais, 

que exige uma constante evolução do direito 

e de seus mecanismos, percebe-se que a ata 

notarial é imperioso instrumento nos dias 

atuais. A ata possibilita a materialização do 

conteúdo digital, extraído de mecanismos 

eletrônicos e da internet, permitindo a 

produção de provas que poderiam não ser 

possíveis, diante da velocidade dos atos no 

ambiente virtual.

A doutrina ainda defende que a ata notarial 

serve como meio de prevenção de litígios, 

pois a possibilidade de produção rápida e 

segura de uma prova evitaria a suscitação de 

diversos processos judiciais.

Felipe leonardo Rodrigues (2005) apresenta 

uma hipótese interessante de utilização da ata 

notarial, que foi em um litígio que tramitava 

na Corte de Miami, Flórida, no qual 

(...) necessitava a audição de uma das 

partes que se encontrava no Brasil. A 

parte compareceu no tabelionato e disse 

que, por determinação da Corte de Mia-

mi, Flórida, teria que contatar a referida 

corte por telefone e ter consigo presentes 

um tabelião e uma tradutora pública para 

que se processasse, via telefônica, uma 

audiência onde ela era parte. Assim foi 

realizado. o reconhecimento da identi-

dade da parte e os diálogos obtiveram fé 

pública perante a corte americana através 

deste instrumento notarial.

Situação corriqueira na prática notarial é a 

lavratura de ata na qual alguém declara que 

outrem é dependente econômico seu, para 

fim de concessão de benefícios previdenciá-

rios ou inclusão em convênio médico. 

Por fim, vê-se que também é usual a lavratura 

de ata notarial para atestar o comparecimento 

de alguém e a ausência de outrem, a fim de 
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servir como prova pré-constituída da exis-

tência de um direito. 

ConsideraçÕes Finais

Registre-se, ao final, que a ata notarial não 

causa qualquer prejuízo à ampla defesa e 

ao contraditório, já que tais princípios serão 

oportunizados no momento adequado. Isto 

é, a parte adversa poderá em juízo impugnar 

toda a produção e consequências da ata 

notarial. A falta de participação da parte 

na produção da prova, em nosso ordena-

mento jurídico, não é fato relevante. Basta a 

concessão de oportunidade de contradizer a 

prova em momento posterior (oportunidade 

de reação).   

Conclui-se, portanto, que resta cristalina a 

proeminente função que a ata notarial desen-

volve e pode desenvolver em nossa sociedade, 

seja como mecanismo de produção de provas 

judiciais ou para substituir processos caute-

lares de produção antecipada de provas.
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ReSUMo

o exercício do poder de polícia, embora seu conceito seja pacificado na doutrina, 

comporta dificuldade na hipótese de sua delegação a particulares, o que, em tese, 

referenda a discussão do consórcio público de personalidade jurídica de direito 

privado para o exercício de tal tarefa frente aos direitos fundamentais no estado 

Democrático de Direito.

PAlAvRAS-CHAve: Poder de polícia. Consórcios públicos. Personalidade privada.

o eXerCíCio do Poder de PolíCia Pelos ConsórCios PÚbliCos Com 
Personalidade JurídiCa de direito PriVado

thaís Pimenta Guimarães*

*Advogada. Pós-graduada em Direito Público pelo CAD, Universidade Gama Filho. Autora do artigo “Responsabilidade Extracontratual do Estado 
Por Ato Legislativo”, publicado na 49ª edição da seção Artigos Jurídicos do tJMG. 
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1 o eXerCíCio do Poder de PolíCia 

Pelos ConsórCios PÚbliCos Com 

Personalidade JurídiCa de direito 

PriVado

em sede de Direito Administrativo, os princí-

pios, precursores dos poderes da Administração 

Pública, são os postulados fundamentais que 

destinam a orientar a ação do administrador 

na prática dos atos administrativos e garantir 

a boa administração na gestão dos negócios 

e manejo dos recursos públicos no interesse 

coletivo.

Como primado, no operante estado Democrá-

tico de Direito, releva o princípio da soberania 

popular, que impõe a participação efetiva e 

operante do povo na coisa pública, de certo 

a sobressaltar o princípio da legalidade como 

diretriz básica dos agentes da Administração.

tal postulado consagra a validade da atividade 

administrativa à subordinação completa do 

administrador público ao Direito, não havendo 

espaço para liberdade e vontade pessoal, sob 

pena de ser classificada como ilícita. é da 

essência do conceito do princípio da legali-

dade subordinar à Constituição a legalidade 

democrática, o que significa dizer sujeitar-se 

ao império da lei, uma vez que o estado deve 

respeitar as próprias leis que edita.

Dentre vários princípios que dirigem a 

Administração Pública, depreendem-se dois 

relevantes alusivos ao tema em debate, o prin-

cípio da proporcionalidade e da supremacia 

do interesse público, que exercem controle 

numa relação jurídica, em de um lado, está 

a Administração Pública, com poderes ou 

prerrogativas especiais de direito público e, 

de outro, o particular.

  o princípio da proporcionalidade sedimenta 

no sentido de exigir equilíbrio, sem excessos, 

ao fim colimado pelo ato administrativo, sob 

a égide do tríplice fundamento: adequação 

do meio empregado com o fim; exigibilidade 

no sentido de remeter o meio menos gravoso 

ou oneroso para o fim público; proporciona-

lidade em sentido estrito, quando as vanta-

gens a serem conquistadas compensem as 

desvantagens. A correlação com os poderes 

administrativos reporta na proporção de evitar 

o excesso, a fim de evitar a extrapolação dos 

limites auferidos para o administrador exercer 

legitimamente sobre o particular.

Já o princípio da supremacia do interesse 

público consiste na sobreposição do inte-

resse da coletividade sobre o interesse do 

particular, o que não significa que os direitos 

deste não serão resguardados. 

Malgrado o estado Democrático de Direito 

assegure os direitos fundamentais, sempre que 

houver confronto entre os interesses particular 

ou público, há de prevalecer o coletivo. A 

atividade administrativa busca o benefício 
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da coletividade, o grupo social num todo, 

ao passo do indivíduo na particularidade de 

seus direitos. 

Segundo o Prof. Celso Antônio Bandeira 

de Mello, o interesse público expandiu a 

expressão dos direitos individuais, sobre uma 

ótica coletiva, quando lecionou o princípio 

da supremacia do interesse público como 

sendo “o interesse resultante do conjunto de 

interesses que os indivíduos pessoalmente 

têm quando considerados em sua qualidade 

de membros da Sociedade e pelos simples 

fato de o serem”1. 

o interesse público é indisponível, logo os 

poderes conferidos à Administração Pública 

têm a característica de poder-dever, que 

jamais podem deixar de ser exercidos, sob 

pena de responsabilização por omissão 

administrativa.

Dessume, como principal fundamento do 

poder de polícia, o postulado da supremacia 

do interesse público, aquele em que o inte-

resse do particular há de subordinar diante do 

bem-estar da coletividade, na proporção de 

uma exata medida da realização máxima de 

bens jurídicos contrapostos. Segundo o prin-

cípio da proporcionalidade, os bens jurídicos 

em jogo serão otimizados sem que exclua um 

em prol da subsistência do outro.

o estado é dotado de poderes políticos, exer-

cido pelo Poder legislativo, Poder executivo 

e Poder Judiciário, de atribuições típicas 

constitucionais, e poderes administrativos, 

Poder Normativo, Poder Disciplinar, Poder 

Hierárquico e o Poder de Polícia, adstritos 

em realizar as funções da Administração 

Pública. 

Deve-se ressaltar que a expressão “poderes” 

deve ser compreendida como “deveres-po-

deres”, considerando que não cabe à Admi-

nistração Pública escolher se deve ou não 

exercê-lo, estando subordinados ao interesse 

de todos. “Se para o particular o poder de 

agir é uma faculdade, para o administrador 

público é uma obrigação de atuar, desde 

que se apresente o ensejo de exercitá-lo em 

benefício da comunidade”2.

Desse modo, as prerrogativas públicas, ao 

mesmo tempo em que constituem poderes 

para o administrador público, impõem-lhe o 

seu exercício e lhe vedam a inércia, porque 

o reflexo desta atinge, em última instância, 

a coletividade, esta, a real destinatária de 

tais poderes3. Contra a inércia ilegal, o 

1De Mello, 2006.p. 356.

2MeIRelleS, 2004, p.238.

3FIlHo, 2007.p.38.
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ordenamento jurídico assegurou mecanismos 

de exigências para que administrador omisso 

cumpra a conduta comissiva imposta por lei, 

seja na via administrativa, através do direito 

de petição, art. 5º, XXXIv, “a”, CF, ou na via 

judicial, sob a ação condenatória de obri-

gação de fazer/mandamental. Ao que refere as 

omissões administrativas, deve-se considerar 

apenas as omissões genéricas, aquelas que 

cabem ao administrador verificar a viabili-

dade das providências a serem tomadas.

No presente estudo iremos ater-nos apenas 

ao poder de polícia.

Para Maria Silvia Zanella Di Pietro, o poder 

de polícia é “a atividade do estado consistente 

em limitar o exercício dos direitos individuais 

em benefício do interesse público.” 4 A autora 

afirma sobre as formas de se realizar o poder 

de polícia: 

atos normativos em geral, a saber pela • 

lei, criam as limitações administrativas 

ao exercício dos direitos e das atividades 

individuais, estabelecendo-se normas 

gerais e abstratas dirigidas instintivamen-

te às pessoas que estejam em idêntica si-

tuação; disciplinando a aplicação da lei 

aos casos concretos, pode o executivo 

baixar decretos, resoluções, portarias, 

instruções;

atos administrativos e operações mate-• 

riais de aplicação da lei ao caso concre-

to, compreendendo medidas preventivas 

(fiscalização, vistoria, ordem , notificação, 

autorização, licença, com o objetivo de 

adequar o comportamento individual à 

lei, e medidas repressivas (dissolução de 

reunião, interdição de atividade, apreen-

são de mercadorias deterioradas, interna-

ção de pessoa com doença contagiosa), 

com finalidade de coagir o infrator a cum-

prir a lei.5

em essência, trata-se de uma atividade admi-

nistrativa que interfere em situações ou rela-

ções jurídicas, que ordinariamente seriam de 

direito privado, todavia a intervenção do ente 

público transmuta obrigatoriamente à égide 

do regime jurídico de direito público. Insta 

aclarar sua limitação, em casos específicos, 

nos quais a realização da atividade pública 

justifica, na conformação da Constituição e 

de leis legislativas e administrativas em favor 

do interesse público imediato.

o Código tributário Nacional define expres-

samente o poder de polícia, em seu art. 78, 

caput, nos seguintes termos:

Art. 78. Considera-se poder de polícia 

atividade da administração pública que, 

limitando ou disciplinando direito, inte-

4DI PIetRo, 2006.p.128. 

5Ibidem. p.130
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rêsse ou liberdade, regula a prática de 

ato ou abstenção de fato, em razão de 

intêresse público concernente à seguran-

ça, à higiene, à ordem, aos costumes, à 

disciplina da produção e do mercado, ao 

exercício de atividades econômicas de-

pendentes de concessão ou autorização 

do Poder Público, à tranqüilidade públi-

ca ou ao respeito à propriedade e aos di-

reitos individuais ou coletivos. (Redação 

dada pelo Ato Complementar nº 31, de 

28.12.1966.6

o exercício do poder de polícia pode ocorrer 

através de atos preventivos (como autori-

zações e licenças), aqueles que habilitam 

os cidadãos à prática de determinada ativi-

dade ou daqueles que os reprimem (multas, 

embargos, interdição de atividade, apreen-

sões) e dos que fiscalizam (como inspeções, 

vistorias, exames).

Conjuga mencionar a necessidade de velar 

pelo primado dos direitos fundamentais, 

corolário básico do estado Democrático de 

Direito, junto ao poder de polícia adminis-

trativo, como o exercício de um dever nos 

dizeres de Juarez Freitas:

que consiste em regular, restringir ou li-

mitar administrativamente, de modo legal 

e legítimo, o exercício dos direitos funda-

mentais de propriedade e de liberdade, 

de maneira a obter, mais positiva do que 

negativamente, uma ordem pública capaz 

de viabilizar a coexistência dos direitos 

em sua totalidade, sem render ensejo à in-

denização, por não impor dano injusto.7

vale ressaltar o princípio do controle juris-

dicional, materializado na tutela auferida 

dos juízes e tribunais, para que a medida 

policial seja legítima e não resulte em desvio, 

abuso ou excesso de poder sobre os direitos 

fundamentais da liberdade e propriedade. é 

descabida toda e qualquer limitação inspirada 

no poder de polícia que ultrapasse os parâme-

tros do princípio da legalidade, princípio da 

proporcionalidade e princípio da supremacia 

do interesse público.

A doutrina define como três as caracterís-

ticas do poder de polícia; uma, como regra, 

a discricionariedade, embora admita, em 

atos vinculados, – discussão que pertine na 

inexatidão da concepção discricionariedade, 

eis que existem lacunas na lei que permitem 

a livre interpretação sobre o momento e o 

meio de agir, bem como a sanção aplicável; 

duas, autoexecutoriedade – significa que a 

Administração pode, por si só, sem buscar 

o Poder Judiciário, executar suas decisões; e 

6BRASIl. Código tributário Nacional, lei nº 5. 172, de 25 de outubro de 1966.

7FReItAS, Juarez. Poder de Polícia e o primado dos direitos fundamentais. In: WAGNeR JÚNIoR, luiz Guilherme. Direito Público: estudos em 
homenagem ao professor Adilson Abreu Dallari. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p.417.
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três, a coercibilidade, como pressuposto da 

autoexecutoriedade, nas medidas administra-

tivas impostas coativamente.

Consoante Bandeira de Mello,

“(...) por vezes, a efetiva e concre-

ta aplicação da limitação, previs-

ta em lei – modeladora da esfera 

jurídica da liberdade e da proprie-

dade –, é remetida à apreciação 

da administração pública, que a 

determina segundo as circunstân-

cias, cabendo-lhe uma avaliação 

discricionária”8.

Como adiantamos acima, o exercício do 

poder de polícia gera divergência doutri-

nária no que toca à realização por consórcio 

público de personalidade jurídica de direito 

privado.

Há entendimento doutrinário no sentido de 

haver violação ao princípio da igualdade, 

uma vez que o poder de polícia é atividade 

típica do Poder público, o que impediria a 

delegação do exercício à pessoa jurídica de 

direito privado. Amiúde, a relação versaria 

desproporcional entre particulares, de forma 

que, de um lado, o indivíduo, e, de outro, o 

Poder Público na investidura de pessoa jurí-

dica de direito privado.

em foco ao consórcio público, a tese não deve 

prosperar; eis que sua concepção provê exclu-

sivamente de entes da Federação, afastando 

qualquer infringência ao princípio constitu-

cional da isonomia, à medida que inexiste 

equiparação de situações ou atividades do 

ente consorcial para com particulares, seja 

pessoa física ou jurídica. 

Consórcio público é pessoa jurídica autô-

noma, associação pública ou associação civil, 

formado por dois ou mais entes da federação, 

de direito público, para a cooperação mútua 

entre os pactuantes. logo, o novo ente consor-

cial integra a administração indireta de cada 

partícipe, independentemente da natureza 

jurídica constituída.

Cumpre asseverar que as pessoas gover-

namentais, empresas públicas e sociedade 

de economia mista, bem como os consór-

cios públicos, atraem uma série de normas 

próprias de regime público, o que os legi-

timam como verdadeiros instrumentos de 

atuação estatal, muito embora detenham 

personalidade jurídica de direito privado. No 

entanto, a prestação da atividade pública ao 

consórcio conferida, diferente das entidades 

privadas ora mencionadas, será procedida 

de atos de impérios, de natureza coercitiva, 

sendo passível, por conseguinte, até mesmo 

de impugnação por mandado de segurança.

8De Mello, 2006.pp. 806 e 807. 
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Ressalta-se que, mesmo quando constituída 

como pessoa jurídica de direito privado, é 

vedada a criação de consórcio público para 

fins econômicos, por força do art. 4º, inciso 

Iv, da lei n.º 11.107/2005, esvaziando a 

ideia de propósito de lucro e autonomia da 

vontade, típicos da atividade privada estatal 

quando inerente ao domínio econômico.

tratando do tema, ensina Ana Carolina 

Wanderley teixeira:

Conforme nos ensina o Prof. Celso An-

tônio Bandeira de Mello, com relação 

às empresas estatais – pessoas jurídicas 

de direito privado criadas pelo ente es-

tatal, cuja explicação se aplica prefeita 

mente ao consórcio público de direito 

privado, por terem natureza jurídica 

similar -, essas entidades são verdadei-

ros instrumentos de atuação estatal.

Não podemos nos olvidar que a per-

sonalidade das empresas estatais e dos 

consórcios públicos é apenas um meio 

para satisfação de interesses de nature-

za pública e não um fim em si mesma, 

notadamente quando estas entidades 

não se prestam ao exercício de ativi-

dades econômicas, como é o caso em 

comento.

Com mais razão ainda devemos aplicar 

tal interpretação, quando estudamos os 

consórcios associação civil, cujo regime 

jurídico de direito público é praticamente 

idêntico ao dos consórcios públicos as-

sociação civil. A diferença fundamental, 

conforme já mencionamos acima aqui, 

diz respeito ao momento da existência 

da personalidade jurídica e ao regime 

jurídico dos servidores. Daí a razão pela 

qual entendemos prematura a conclusão 

de que aos consórcios públicos de direito 

privado estaria vedado o exercício do po-

der de polícia9. (grifo nosso).

Ainda sobre debate, adotando o modelo 

de direi to privado, o art .  6º,  §2º da 

lei nº 11.107/05 exige a adoção da legislação 

trabalhista, no limite possível, das normas 

de direito civil, comercial e trabalhista. 

questiona-se, na doutrina, se a contratação 

de empregados públicos seria viável para o 

efetivo exercício do poder de polícia, diante 

da ausência de estabilidade, necessária para 

que a atividade de fiscalização e controle seja 

implementada de forma satisfatória. 

Se compreendermos certo que o empre-

gado público não faça jus à estabilidade 

consagrada no art. 41 da Constituição da 

República de 1988, incontestável será que 

9Palestra proferida no Seminário de Direito Administrativo pela oAB/ MG, em 17 de outubro de 2007, apud UNeS PeReIRA, Flávio Henrique. 
o exercício do poder de polícia pelos consórcios públicos. In:     PIReS, Maria Coeli Simões; BARBoSA, Maria elisa Braz (Coord.). Consórcios 
Públicos – Instrumento do Federalismo Cooperativo. Belo Horizonte; Fórum, 2008. p. 277.
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sua demissão observe os princípios da 

Administração pública da impessoalidade, 

razoabilidade e proporcionalidade. Pois, 

os mandamentos acautelam não apenas os 

interesses dos trabalhadores, mas também da 

própria sociedade.

Cai por terra, à alegada violação ao princípio 

da igualdade, e também, por derradeiro, 

o princípio da impessoalidade. “Primeiro, 

porque a associação de entes da Federação 

na criação dos consórcios os coloca em situ-

ação não comparável com entidades privadas. 

Segundo, porque o dever de impessoalidade 

inerente aos consórcios, ou seja, conatural à 

forma de sua criação, não autoriza privilégios 

ou discriminações”10.

A resposta não pode deixar de ser positiva para 

a pergunta se o consórcio público, quando 

pessoa administrativa de direito privado, pode 

exercer poder de polícia, eis que, com efeito, 

trata de uma modalidade de prolongamento 

do estado, revestida de suporte jurídico para 

o desempenho, por delegação, de funções 

públicas.

A propósito, o Prof. José dos Santos Carvalho 

Filho proclama que a Carta Maior não veda as 

pessoas jurídicas de direito privado, compo-

nentes do quadro da Administração Pública, a 

cumprirem o poder de polícia na modalidade 

fiscalizatória, embora desde que providas 

de vinculação oficial com os entes públicos 

criadores. Cita, ainda, que o regime jurídico 

trabalhista a que são submetidos os empre-

gados públicos não compromete o exercício 

do poder de polícia por tais entidades, visto 

que já existem autarquias encarregadas de 

fiscalizar o exercício de profissões, caso da 

oAB, com servidores públicos sob a mesma 

legislação, sem embaraço da atividade.

Por sua vez, a delegação do exercício do 

poder de polícia ao ente consorcial supera 

condicionantes, considerando ser pessoa 

jurídica formada exclusivamente por entes da 

Federação, que, indubitavelmente, é peculia-

ridade que reflete em seus objetivos e formas 

de controle. 

A lei nº 11.107/2005 (art. 2º, 6º, § 2º e art. 

9º) e o Decreto nº 6.017/2007 (arts. 3º, 7º, 

§1º, arts. 11 e 12) preceituam objetivos que 

serão definidos pelos entes da Federação 

que, ao ratificarem, mediante lei, o protocolo 

de intenções, determinarão, entre outras, a 

finalidade da entidade consorcial e formas 

de controle comuns. Segundo o âmbito de 

sua competência, e respeitadas às limita-

ções constitucionais, o legislador fixará as 

atividades definidas como serviço público, 

como também as que não classificam como 

propriamente serviço público, em sentido 

10UNeS PeReIRA, Flávio Henrique. o exercício do poder de polícia pelos consórcios públicos. In:     PIReS, Maria Coeli Simões; BARBoSA, Maria 
elisa Braz (Coord.). Consórcios Públicos – Instrumento do Federalismo Cooperativo. Belo Horizonte; Fórum, 2008. p. 277.
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estrito11, não obstante estejam no âmbito de 

atuação estatal.

Desse modo, perfunctoriamente, vislumbra-se 

o poder de polícia, em sua concretude de 

atividade de regulação e fiscalização no art. 

2º, incisos IX e XII, do Decreto nº 6.017/2007. 

e mais, ilustrativamente apontado na legis-

lação em baila como instrumento indis-

pensável, os incisos vI, a promoção do uso 

racional dos recursos naturais e proteção do 

meio ambiente, e IX, a gestão e a proteção 

de patrimônio urbanístico, paisagístico ou 

turístico comum.

é ressabido que a proteção do meio ambiente, 

prevista no inciso vI, trata de matéria concor-

rente aos entes da federação, art. 23, inciso vI, 

CR/88, que, afastando o conceito de serviço 

público em sentido estrito, enquadra na ativi-

dade de poder de polícia da Administração 

Pública, refutando a inaplicabilidade do exer-

cício da atividade aos consórcios públicos.

Indispensável, todavia, que a delegação seja 

feita por lei formal, originária da função 

regular do legislativo. observe-se que a exis-

tência da lei é o pressuposto de validade da 

polícia administrativa exercida pela própria 

Administração Direta e, desse modo, nada 

obstaria que servisse também como respaldo 

da atuação de entidades paraestatais, mesmo 

que sejam elas dotadas de personalidade 

jurídica de direito privado. o que importa, 

repita-se, é que haja expressa delegação na lei 

pertinente e que o delegatário seja entidade 

integrante da Administração Pública12.

A atividade de fiscalização do poder de 

polícia, na seara dos consórcios públicos, 

apenas perfaz com antecipada previsão no 

protocolo de intenções e posterior, ratificação 

mediante lei de cada ente participante. vale 

dizer que “deverá existir lei dispondo sobre 

os aspectos essenciais das limitações admi-

nistrativas, cuja edição caberá a cada ente 

consorciado, considerando a competência 

constitucional para tanto. A partir daí, o 

consórcio poderá, desde que autorizado no 

protocolo de intenções, manejar o respectivo 

poder de polícia”13.

Neste sentido, admitir-se-á a edição de regu-

lamentos pelos consórcios públicos para fins 

de limitar a discricionariedade administrativa, 

seja determinando o modo de proceder da 

11Adota-se o clássico conceito, do Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello, de serviço público em sentido estrito: “Serviço público é toda atividade 
de oferecimento de utilidade ou comodidade material destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível singularmente pelos adminis-
trados, que o estado assume como pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou por quem lhe faça as vezes, sob o regime de Direito Pú-
blico – portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais, instituído em favor de interesses definidos como públicos 
no sistema normativo.” (BANDeIRA De Mello, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 20.ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p.645)

12FIlHo, 2007. p.71. 

13UNeS PeReIRA, Flávio Henrique. o exercício do poder de polícia pelos consórcios públicos. In: PIReS, Maria Coeli Simões; BARBoSA, Maria 
elisa Braz (Coord.). Consórcios Públicos – Instrumento do Federalismo Cooperativo. Belo Horizonte; Fórum, 2008.p. 278. 
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administração ou clarear conceitos lacu-

nosos ou indeterminados, fáticos ou compor-

tamentais enunciados na lei. 

Sendo assim, acompanhamos a vertente 

que, sendo os consórcios públicos formados 

exclusivamente por entes da federação, 

independente da natureza jurídica, espe-

cialmente as de pessoa jurídica de direito 

privado, podem assumir finalidades distintas 

que extrapolem a gestão de serviço público 

em sentido estrito, como o exercício do 

poder de polícia, desde que haja a delegação 

mediante protocolo de intenções ratificado 

por lei.

2  ConClusÃo

De acordo com as noções expostas, anali-

samos e firmamos a viabilidade do exer-

cício do poder de polícia pelos consórcios 

públicos com personalidade jurídica de 

direito privado, haja vista que tratam de uma 

modalidade de prolongamento do estado, 

revestida de suporte jurídico para o desem-

penho, por delegação, de funções públicas.
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