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João Batista ribeiro
Juiz federal Diretor do Foro da Justiça 

Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais

editorial

é com grande satisfação que a Diretoria do Foro da Seção 

Judiciária do estado de Minas Gerais apresenta a edição 

número 8 da publicação Justiça em Revista.

trata-se de valiosa conquista do corpo de magistrados 

e servidores da Justiça Federal em Minas Gerais, que 

traduz o reconhecimento da indiscutível importância 

do órgão jurisdicional para a concretização do estado 

Democrático de Direito e do interesse público.

o presente volume é uma coleção de artigos rigorosamente selecionados e de exce-

lente qualidade, produzidos por Juízes Federais e por outros profissionais da área 

do Direito, reflexo do mérito institucional que o veículo já alcançou.

Nesta nova edição, houve substancial alteração do estilo que marcou seu lança-

mento. Dedicamos, com exclusividade, às questões jurídicas que demandam alta 

indagação. os artigos colocam em pauta não só questões ligadas ao Direito Público, 

mas também ao Privado e abordam aspectos do cotidiano de grande relevância para 

os militantes na área do Direito.

Não poderia encerrar essas breves palavras sem agradecer a todos que contribuíram 

para o cumprimento dessa jornada.

Boa leitura!

Belo Horizonte, 30 de abril de 2010
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mandado de inJunçÃo: noVas PersPeCtiVas diante da eVoluçÃo 
do tema na JurisPrudÊnCia do suPremo triBunal Federal

Carlos Geraldo teixeira*

ReSUMo

o mandado de injunção é uma garantia constitucional contra a inefetividade das 

normas constitucionais. este trabalho, após contextualizar o tema e buscar demonstrar 

que a atuação do Poder Judiciário na efetivação dos direitos fundamentais, diante da 

mora do Poder legislativo, não configura afronta à democracia, pretende demonstrar 

que o mandado de injunção não encontrava um correto aproveitamento por parte do 

Supremo tribunal Federal, panorama que se encontra com novas perspectivas diante 

da evolução do tema na jurisprudência daquela Corte.

Palavras-chave: Garantia constitucional. omissão legislativa. Direitos fundamentais.  

Jurisprudência. StF. 

1 INtRoDUção

No mundo contemporâneo, em que prepon-

deram os reclamos de intervenções estatais 

voltados ao bem-estar social1, o Direito Cons-

titucional assume papel cada vez mais impor-

tante e abrangente2. A par de preservar seu 

núcleo essencial e permanente, que lhe confere 

a dimensão de regra estrutural do estado e da 

sociedade abrangendo os princípios diretores, 

organização e o processo de formação da 

unidade política e da atuação estatal, os funda-

mentos e princípios da ordem jurídica global, o 

modo de aquisição e limitação do poder, a regu-

*Juiz Federal da Subseção Judiciária de Passos/MG. Pós-Graduado em Direito Público e Direito de empresas. Mestrando em DireitoAmbiental – 
PUC-PR.

1Segundo Paulo Bonavides, com o estado Social, o estado-inimigo cede lugar ao estado-amigo, o estado-medo ao estado-confiança, o estado-
hostilidade ao estado-segurança. In: curso de direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Malheiros editores, 1993, p. 306.

2Nesse sentido, vide Norberto Bobbio, segundo o qual as transformações decorrentes da passagem do estado liberal ao estado Social integram um 
processo de multiplicação de direitos que implicou não apenas a extensão da titularidade de determinados direitos, como também o aumento 
da quantidade de itens merecedores de tutela. In: a era dos direitos. Rio de Janeiro: editora Campus, 1992, p. 68-69.
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lação do processo de solução de conflitos dentro 

de uma comunidade, bem como assegurando 

direitos e garantias fundamentais, verificam-se, 

hodiernamente, significativa ampliação na área 

de abrangência da Constituição e inserções em 

seu próprio texto de instrumentos e garantias 

visando a tornar suas normas efetivas.

Konrad Hesse (1991), buscando formular uma 

definição do termo Constituição, dentre tantas 

outras possíveis, pois se trata de expressão plurí-

voca, acaba por sustentar que a Constituição há 

de ser entendida como uma ordem jurídica funda-

mental da coletividade que consagra as linhas 

básicas do estado e estabelece diretrizes e limites 

ao conteúdo da legislação futura. Para Hesse, 

a Constituição é uma Carta aberta ao futuro, o 

que em momento algum implica dissolução ou 

mesmo diminuição de sua força normativa, posto 

que ela não se reduz a deixar seus preceitos jurí-

dicos em aberto3.

Na moderna concepção de que a Constituição 

é uma obra aberta, mas de força jurídica obriga-

tória e vinculante4, ganha relevo o papel ativo 

do Poder Judiciário para efetivá-la, prestigiando 

método de interpretação concretista das normas 

constitucionais e sua força normativa.

é sabido que uma das sérias dificuldades do 

estado Constitucional reside no controle da 

omissão relacionada à implementação das 

normas definidoras de direitos que compõem a 

Constituição formal. os textos constitucionais, 

com intuito de reforçar a imperatividade das 

normas que traduzem direitos e garantias funda-

mentais, passaram a adotar a fórmula que anuncia 

a autoaplicabilidade daquelas normas5, caso da 

Constituição brasileira de 1988 (art. 5º, § 1º)6.

Por outro lado, a atuação do Poder Judiciário 

diante da omissão de regulamentação, função 

precípua do Poder legislativo, suscita questio-

namentos se estariam violados os princípios 

democráticos e de separação dos poderes, o 

que se revelará como um aparente conflito entre 

democracia e constitucionalismo, haja vista 

que a atuação se materializou nos limites para 

concretizar os fins estabelecidos pelo Poder 

Constituinte.

3Para Konrad Hesse, a função da constituição consiste em prosseguir a unidade do estado e da ordem jurídica. tal unidade não é uma unidade 
preexistente, mas unidade de atuação. o fato de a Constituição estar aberta ao tempo não implica dissolução ou diminuição da força norma-
tiva de seus preceitos, na medida em que o texto apresenta força jurídica obrigatória e vinculante. A realização da Constituição revela, assim, 
a capacidade de operar na vida política e, especialmente, a capacidade de concretizar a vontade da Constituição. In: HeSSe, Konrad. a força 
normativa da constituição. Rio Grande do Sul: Sérgio Fabris, 1991.

4Segundo Canotilho, a Constituição é elaborada para exercer uma dupla função: garantia do existente e programa ou linha de direção para o 
futuro. Nas lições daquele constitucionalista, a “Constituição Dirigente” não compreende tão somente um “estatuto jurídico do político”, mas, 
sim, um plano global normativo do estado e da sociedade. In: CANotIlHo, J. J. Gomes. constituição dirigente e vinculação do legislador. 
Coimbra: Coimbra editora, 1994, p. 151.

5Inadmissível, por consequência, torna-se a inércia do estado quanto à concretização de direito fundamental. Implanta-se um constitucionalismo 
concretizador dos direitos fundamentais, no dizer de Flávia C. Piovesan. In: Proteção judicial contra omissões legislativas. 1. ed. São Paulo: 
Revista dos tribunais, 1995.

6CF, artigo 5º, § 1º: “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.” Antecedentes nas vigentes Constitui-
ções da Alemanha (art. 13), da espanha (art. 53.1) e de Portugal (art. 18º/1º).
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A Constituição brasileira de 1988, já em seus 

primeiros capítulos, apresenta avançada carta de 

direitos e garantias, todavia, ultrapassou a mera 

previsão de aplicabilidade imediata dos direitos 

fundamentais, introduzindo instrumentos garan-

tidores tendentes a sanar eventual inércia dos 

órgãos estatais competentes para implementar 

os comandos constitucionais.

Dentre os instrumentos de garantia previstos 

na Carta da República de 1988, encontra-se o 

mandado de injunção, sendo cabível ressaltar, 

neste trabalho, não só a importância dessa ação, 

mas, sobretudo, a nova postura do Supremo 

tribunal Federal dirigida à concretização da 

Constituição, conferindo em suas decisões 

efeitos concretos e práticos para suprir a omissão 

do Poder legislativo, prestigiando a efetividade 

das normas constitucionais, sinalizando que 

restará ultrapassado o entendimento anterior e 

inicial que praticamente aniquilou de qualquer 

sentido e utilidade aquela ação constitucional.

2 APAReNte CoNFlIto eNtRe DeMoCRACIA 

e CoNStItUCIoNAlISMo

Problemática que se apresenta, de plano, é saber 

se o Poder Judiciário, nos enfrentamentos – via 

mandado de injunção – das lacunas inconstitu-

cionais inviabilizadoras do exercício de direitos 

assegurados na Constituição, não careceria 

de legitimidade democrática, bem como não 

violaria o princípio da tripartição dos poderes, 

ao criar normas jurídicas individuais válidas para 

o caso concreto.

estefânia Maria de Queiroz Barbosa (2007), em 

sua dissertação de Mestrado “A legitimidade 

Democrática da Jurisdição Constitucional na 

Realização dos Direitos Fundamentais Sociais”7, 

trabalho que teve a orientação da Professora 

Doutora Katya Kozicki na PUC-PR, analisou 

densamente as correntes doutrinárias defensoras 

da democracia procedimental, confrontando-as 

com as correntes que defendem o constitu-

cionalismo, abrangendo, em seu trabalho, a 

temática dos direitos fundamentais, democracia, 

jurisdição constitucional e papel do Judiciário 

brasileiro.

Ao delimitar, no caso brasileiro, em que 

momento se identificaria, de forma mais 

evidente, tensão entre direitos fundamentais 

e democracia e diante da posição defendida 

pela autora de um papel mais ativo do Poder 

Judiciário na concretização dos direitos sociais8, 

revela-se que haveria tensão entre a jurisdição 

constitucional e a democracia, quando aquela, 

em face de uma omissão legislativa que impeça 

a execução de um direito fundamental social, 

7A legitimidade Democrática da Jurisdição Constitucional na Realização dos Direitos Fundamentais Sociais. Disponível em: <http://www.pucpr.
com.br/>. Acesso em: 15 jul. 2009.

8Necessário ressaltar que a Dissertação de Mestrado da autora foi realizada em 2005, ocasião em que vigia o entendimento inicial do StF em 
mandado de injunção adstrito apenas à comunicação ao legislativo de sua omissão.
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assegura esse direito fundamental ao cidadão, 

dando-lhe, portanto, conteúdo concreto, tanto 

em sede de controle difuso quanto em sede de 

controle concentrado de constitucionalidade, 

muitas vezes intervindo não só na esfera do 

legislativo – ao estabelecer a norma a ser apli-

cada ao caso concreto –, mas também na esfera 

do executivo, quando tem que tomar decisão 

de política pública.

Delimitada a questão, continua a autora, não se 

pode perder de vista que os direitos fundamen-

tais não se destinam apenas ao Poder legisla-

tivo, mas também ao estado e aos particulares, 

sendo o estado seu principal destinatário. 

Aduz, fundamentada em extensa e respeitada 

base doutrinária, que o choque entre direitos 

fundamentais inflexíveis e democracia é apenas 

aparente, posto que os direitos fundamentais 

presentes na Carta Constitucional são tão 

importantes que sua outorga ou sua limitação 

não pode ser deixada para ser decidida por uma 

simples maioria parlamentar.

o que ocorre, citando Alexy9, é que a neces-

sária coalizão entre o princípio democrático 

e os direitos fundamentais tem a ver com a 

distribuição de competências, já elaboradas na 

própria Carta Constitucional, a qual distribui a 

competência do Poder legislativo, nos limites 

dos direitos fundamentais, apesar de legitimado 

de forma democrática e direta; bem como, dá 

competência ao Poder Judiciário, que é legiti-

mado de forma indireta para controlar os atos 

legislativos que contrariem formalmente os 

direitos fundamentais.

Segundo Dworkin (2000) e defendendo deci-

sões dos tribunais consoantes princípios:

Não há nenhuma razão para pensar abstratamente 
que a transferência de decisões sobre direitos das 
legislaturas para os tribunais retardará o ideal de-
mocrático da igualdade do poder político, poden-
do, ao contrário, muito bem promover esse ideal.

Cláudio Pereira de Souza Neto, mencionado 

pela autora, explica que, na concepção dual de 

democracia, a legitimidade da jurisdição cons-

titucional se justifica “no dever de efetivar os 

valores fundamentais da comunidade, expressos 

no momento constituinte”, ou seja:

Como a política ordinária se caracteriza, para 
este pondo de vista, como um mero emba-
te entre elites políticas, desprovido de com-
promisso ético, não há razão para preferi-lo 
em lugar do momento de alta dignidade va-
lorativa, que são os momentos constituintes.

Sob essa perspectiva, a legitimidade democrá-

tica do Judiciário consiste no fato de ser consi-

derado “um guardião desse grande momento 

em que se forja a identidade da nação”10, no 

qual, por sua vez, são estabelecidos os direitos 

fundamentais em um momento democrático 

9Alexy, Robert. teoria de los derechos fundamentales, p. 432, apud BARBozA, estefânia Maria de Queiroz, p. 130, op. cit., p. 4.

10SoUzA Neto, C. P. teoria da constituição, Democracia e igualdade, p. 40, apud BARBozA, estefânia Maria de Queiroz, p. 138, op. cit., p. 4.
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“mais democrático” do que o da elaboração 

das leis ordinárias, razão por que não haverá 

qualquer incompatibilidade entre a democracia 

e a proteção dos direitos fundamentais pela 

jurisdição constitucional.

A autora demonstra em sua obra, com riqueza 

de fundamentos, que a tensão entre a juris-

dição constitucional, os direitos fundamentais, 

a democracia e o constitucionalismo é apenas 

aparente, visto que a jurisdição constitucional 

exerce um papel importante na implementação 

dos valores substantivos previstos na Consti-

tuição Federal de 1988 e, consequentemente, 

na realização da democracia. ela defende que 

o Poder Judiciário, por meio da jurisdição 

constitucional, deva exercer um papel ativo, 

tanto político como social, no estado brasileiro, 

interpretando os direitos sociais, especialmente 

os de cunho prestacional, de forma a lhes dar a 

maior efetividade possível, como única forma 

de alcançar a justiça e a democracia, erigindo 

o Brasil em um verdadeiro estado Democrático 

de Direito.

verifica-se que os fundamentos trazidos pela 

autora, afastando tensão entre constituciona-

lismo e democracia, compreendem análise de 

quadrante com dimensão de abrangência bem 

extensa quanto ao papel ativo do Poder Judi-

ciário. Contudo, esses fundamentos podem ser 

utilizados, em face de seu cabimento de forma 

indubitável, para sustentar e dar guarida à nova 

posição concretista adotada pelo Supremo 

tribunal Federal nos julgamentos dos mandados 

de injunção.

Cabível também registrar que mesmo na nova 

posição adotada pelo Supremo tribunal Federal, 

aquela Corte, após análise detida da omissão 

do legislador, ao dar efeitos concretos à sua 

decisão, tornando efetivo o direito assegurado 

na Constitucional, consignou nos julgados que 

a decisão, a par de resolver o caso posto, tem 

caráter supletivo e resolutório até que o Poder 

legislativo cumpra seu papel. Avançou a Corte, 

mas atuou de forma cautelosa, dentro dos limites 

previstos e exigidos pelo Poder Constituinte, 

exerceu sua função de jurisdição constitucional 

de forma substantiva, sem, contudo, perder de 

vista a separação dos poderes.

3  A P l I C A B I l I D A D e  D A S  N o R M A S 

CoNStItUCIoNAIS

Segundo Flávia Piovesan (1995), em sua 

obra “Proteção Judicial Contra omissões 

legislativas”11, a aplicabilidade das normas 

constitucionais corresponde à capacidade de 

realizabilidade normativa, ou seja, à capaci-

dade da norma de produzir seus próprios efeitos 

jurídicos. em face das lições da doutrina tradi-

cional, problemática era a aplicabilidade das 

normas denominadas “não autoexecutáveis” ou 

11PIoveSAN, Flávia C., op. cit., 1995, p. 45-72, 167.
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“não bastante em si mesmas”, não detentoras 

de aplicabilidade imediata. Sustentava-se que 

muitas dessas normas não se revestiam dos 

meios de ação essenciais ao seu exercício, fator 

que, indubitavelmente, comprometia sua força 

jurídica vinculante.

Segundo a autora, é com a doutrina italiana, 

especialmente com a contribuição de Crisafulli, 

que há um avanço extremamente significa-

tivo no campo da aplicabilidade das normas 

constitucionais. Ineditamente, as normas 

constitucionais denominadas “não autoexe-

cutáveis”, ou “não bastantes em si”, ou ainda 

“diretivas” passam, na doutrina de Crisafulli , 

a dispor de aplicabilidade, sendo obrigatórias 

e vinculantes.

No Brasil, José Afonso da Silva12, em reco-

nhecida obra a respeito da aplicabilidade das 

normas, sustenta que todas as normas constitu-

cionais são dotadas de aplicabilidade, variando 

o grau de aplicabilidade por elas apresentado. 

Sob esse enfoque, as normas constitucionais 

são classificadas em normas de eficácia plena, 

contida e limitada.

Contudo, ainda se apresenta problemática a 

aplicabilidade das normas programáticas. Para a 

doutrina constitucionalista tradicional, aquelas 

normas não teriam aplicabilidade imediata, 

tendo mais natureza de expectativa que de 

verdadeiros direitos subjetivos13.

Canotilho (1994), marcando uma decidida 

ruptura com essa doutrina, preleciona: 

pode-se e deve-se dizer que hoje não há normas 
programáticas. é claro que continuam a existir 
normas-fim, normas-tarefa, normas-programa que 
impõem uma atividade e dirigem materialmente 
a concretização constitucional. Mas o sentido 
destas normas não é o que lhes assinalava tradi-
cionalmente a doutrina como ‘simples programa’, 
‘exortações morais’, ‘declarações’, ‘sentenças po-
líticas’, ‘aforismos políticos’, ‘promessas’, ‘apelos 
ao legislador’, ‘programas futuros’ juridicamente 
desprovidos de qualquer vinculatividade. Às nor-
mas programáticas, é reconhecido hoje um valor 
jurídico constitucionalmente idêntico aos dos res-
tantes preceitos da Constituição. (...) Concretizan-
do melhor, a positividade jurídico-constitucional 
das normas programáticas significa fundamen-
talmente: 1) vinculação do legislador, de forma 
permanente, à sua realização (imposição consti-
tucional); 2) como diretivas materiais permanen-
tes, elas vinculam positivamente todos os órgãos 
concretizadores, devendo estes órgãos tomá-las 
em consideração em qualquer dos momentos da 
atividade concretizadora (legislação, execução, 
jurisdição); 3) como limites negativos, justificam a 
eventual censura, sob a forma de inconstituciona-
lidade, em relação aos atos que as contrariam.14

Paulo Bonavides15 defende que a programatici-

dade das Constituições há de se combinar com 

a sua efetividade, sob pena de debilitar o cons-

titucionalismo, abrindo campo às mais graves 

12SIlvA, José Afonso. aplicabilidade das normas constitucionais. 3. ed. São Paulo: Malheiros editores, 1998.

13MIRANDA, Jorge. manual de direito constitucional. Coimbra: Coimbra editora, tomo II, 1991, p. 244-245.

14CANotIlHo. J. J. G. Direito constitucional. 4. ed. Coimbra: Almedina, 1989, p. 132.

15In: curso de direito constitucional. 4. ed. São Paulo, 1993, p. 224.
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transgressões jurídicas. “A programaticidade sem 

juridicidade poderá, enfim, converter-se formal e 

materialmente no maior obstáculo à construção 

de um verdadeiro estado de Direito. A história 

registra que, fora da Constituição, nasce apenas 

o arbítrio, incompatível com o fortalecimento das 

sociedades democráticas”.

No mesmo sentido, é o entendimento de luís 

Roberto Barroso (1993), para quem é puramente 

ideológica e não científica, a resistência que ainda 

hoje se opõe à efetivação, por via coercitiva, dos 

chamados direitos sociais. também os direitos 

políticos e individuais enfrentaram a reação 

conservadora até sua consolidação final. Assinala 

ainda aquele constitucionalista que a afirmação 

dos direitos fundamentais como um todo, na sua 

exequibilidade plena, vem sendo positivada nas 

Cartas Políticas mais recentes, como se vê no artigo 

2º da Constituição portuguesa e no Preâmbulo da 

Constituição brasileira, que proclama ser o país 

um estado democrático, “destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais”16.

Como já registrado, a Constituição brasileira 

de 1988 positivou a aplicabilidade imediata 

das normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais (art. 5º, § 1º). Não obstante essa 

disposição, um rol de direitos assegurados naquela 

Carta carece de normas infraconstitucionais 

integrativas para os fins de aplicabilidade plena. 

Normas que ainda não foram elaboradas pelos 

poderes competentes, notadamente o legislativo. 

Diante desse cenário, sobreleva-se a importância 

do controle da inconstitucionalidade por omissão 

e de um de seus instrumentos, o mandado de 

injunção.

4 PRoteção JUDICIAl CoNtRA oMISSõeS 

leGISlAtIvAS INteGRAtIvAS À oRDeM 

CoNStItUCIoNAl

A omissão legislativa resulta do silêncio do legis-

lador na tarefa de editar as normas necessárias 

para a efetividade da Constituição. trata-se do 

não cumprimento do dever especial de legislar, 

que se manifesta constitucionalmente quando 

há uma ordem concreta de legislar. Significa, em 

sentido jurídico-constitucional, não fazer aquilo 

a que se estava constitucionalmente obrigado.

Isso significa que o legislador violou, por ato 

omissivo, o dever de atuar concretamente, 

imposto pelas normas constitucionais. logo, 

o conceito de omissão aponta a não fazer 

aquilo a que de forma concreta e explícita 

estava constitucionalmente obrigado, ou seja, 

a omissão inconstitucional está relacionada à 

16BARRoSo. luís Roberto. o direito constitucional e a efetividade de suas normas – limites e possibilidades da constituição brasileira. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Renovar, 1993, p. 100. o referido autor acentua: “As normas constitucionais, como espécie do gênero normas jurídicas, conservam 
os atributos essenciais destas, dentre os quais a imperatividade. De regra, como qualquer outra norma, elas contêm um mandamento, uma pres-
crição, uma ordem, com força jurídica e não apenas moral. logo, a sua não observância há de deflagrar um mecanismo próprio de coação, de 
cumprimento forçado, apto a garantir-lhe a imperatividade, inclusive pelo estabelecimento das consequências da insubmissão ao seu comando. 
As disposições constitucionais não são apenas normas jurídicas, como têm um caráter hierarquicamente superior, não obstante a paradoxal 
equivocidade que longamente campeou nesta matéria, considerando-as prescrições desprovidas de sanção, mero ideário não jurídico.” In: op. 
cit., 1993, p. 72.
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exigência concreta de ação contida nas normas 

constitucionais.

No dizer de J. J. Canotilho (1993):

 A omissão legislativa só é autônoma e juridica-
mente relevante quando se conexiona com uma 
exigência constitucional de ação, não bastando o 
simples dever geral de legislador para dar funda-
mento a uma omissão constitucional. Um dever 
jurídico-constitucional de ação existirá quando as 
normas constitucionais tiverem a natureza de impo-
sições concretamente impositivas. [...] poderá, de 
uma forma geral, falar-se de uma inconstitucionali-
dade por omissão quando a Constituição consagra 
normas sem suficiente densidade para se tornarem 
exequíveis por si mesmas, reenviando para o legis-
lador a tarefa de lhe dar exequibilidade prática.17

Nessa concepção, a omissão legislativa, jurídico-

constitucionalmente relevante, existe quando o 

legislador não cumpre o dever constitucional de 

emanar normas, destinadas a atuar as imposições 

constitucionais permanentes e concretas. Isso 

significa que o legislador violou, por ato omissivo, 

o dever de atuar concretamente, imposto pelas 

normas constitucionais. Nesse mesmo sentido, 

Jorge Miranda sustenta que a omissão legislativa 

apresenta os seguintes pressupostos: a) que o não 

cumprimento da Constituição derive da violação 

de certa e determinada norma; b) que se trate de 

norma constitucional não exequível por si mesma; 

e c) que nas circunstâncias concretas da prática 

legislativa faltem as medidas legislativas neces-

sárias para tornar exequível aquela norma18.

Flávia C. Piovesan (1995), em obra já citada, 

assevera que, para caracterizar a omissão 

legislativa, a intervenção do legislador há de 

advir não do dever geral de legislar, mas da 

específica e concreta incumbência ou encargo 

constitucional. Surge uma verdadeira ordem 

de legislar de cunho específico, cujo cumpri-

mento está adstrito à emissão de normas 

correspondentes.

No pensar de Anna Cândida da Cunha Ferraz 

(1986), a omissão inconstitucional implica 

processo de mutação constitucional. Para a 

constitucionalista:

A inércia dos órgãos estatais, que deixam de exer-
cer a obrigação de emanar normas, determinada 
em preceitos constitucionais, traduz verdadeiro 
processo informal de mudança da Constituição. 
Configura inegável processo de mudança cons-
titucional, embora não altere a letra constitucio-
nal, altera-lhe o alcance, na medida em que pa-
ralisa a aplicação constitucional. tal paralisação, 
não desejada ou prevista pelo constituinte, é de 
ser tida como inconstitucional [...]. Como mo-
dalidade de mutação constitucional, a inércia é 
processo pernicioso, que acarreta consequências 
desastrosas à vida constitucional dos estados.19

Contudo, a caracterização da omissão legislativa 

inconstitucional e seu controle propulsionam 

uma inversão positiva no raciocínio jurídico 

tradicional. Se antes, a imperfeição, o vício e 

a deformidade correspondiam às normas cons-

titucionais não autoexecutáveis, dependentes 

17Conforme José Joaquim Gomes Canotilho: “tomemos a Sério o Silêncio dos Poderes Públicos - o Direito à emanação de Normas Jurídicas e a 
Proteção Judicial contra as omissões Normativas”. In: as garantias do cidadão na justiça. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 354-355.

18MIRANDA, Jorge. manual de direito constitucional. Coimbra: Coimbra editora, tomo II, 1991, p. 518, 1991.

19FeRRAz, Anna Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da constituição. São Paulo: ed. Max limonad, 1986, p. 217-218.
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de legislação, com o advento da inconstitucio-

nalidade por omissão, o problema se desloca 

para o âmbito da legislação, ou seja, torna-se 

passível de inconstitucionalidade a omissão 

dos Poderes Públicos, quando inviabilizam 

a efetividade de preceito constitucional. essa 

visão se coaduna com o princípio da hierar-

quia e supremacia da Constituição, posto que 

maior relevância é atribuída à Constituição do 

que à lei, o que expressa ruptura com a antiga 

concepção que conferia maior relevância à 

omissão dos Poderes Constituídos que à ação 

do Poder Constituinte.

Constata-se assim que a inconstitucionalidade 

por omissão se situa na fronteira da discricio-

nariedade do legislador e do dever de legislar a 

que está sujeito, em determinadas hipóteses.

Com efeito, o conceito de discricionariedade no 

âmbito da legislação traduz a ideia de liberdade 

e de limitação. Se é reconhecido ao legislador 

o poder de conformação dentro dos limites 

estabelecidos na Constituição, vedando-lhe o 

excesso de poder, por outro lado, o poder discri-

cionário de legislar contempla, igualmente, o 

dever de legislar.

A omissão inconstitucional é equiparável, nessa 

ótica, à ação inconstitucional. Curioso é o 

caráter ambivalente das normas constitucionais, 

ao mesmo tempo “ordem de ação” e “limite de 

ação”. tanto a liberdade discricionária outor-

gada ao legislador como os limites desta liber-

dade surgem como questão jurídica suscetível 

de aferição judicial, passível de ser solvida no 

âmbito do controle de constitucionalidade20.

No caso brasileiro, preocupando-se com a efeti-

vidade de seus preceitos, a Constituição de 1988 

vem introduzir mecanismos jurídicos inéditos 

voltados ao controle da inconstitucionalidade 

por omissão: mandado de injunção e ação direta 

de inconstitucionalidade por omissão.

5 MANDADo De INJUNção

5.1 oRIGeM 

Alguns autores indicam suas raízes no instituto 

writ of injunction do direito anglo-americano, 

remédio de uso frequente, com base na chamada 

jurisdição de equidade, aplicando-se sempre 

quando a norma legal se mostra insuficiente ou 

incompleta para solucionar com Justiça deter-

minado caso concreto21. A injunção, naquele 

direito, está ligada direta ou indiretamente a 

uma obrigação de fazer ou para impedir que 

se pratique determinado ato.

outros autores apontam sua origem no Direito 

Constitucional português como uma derivação 

20MeNDeS, Gilmar Ferreira. controle de constitucionalidade – aspectos jurídicos e políticos. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 41.

21BACHA, Sérgio Reginaldo. Mandado de Injunção. cadernos de direito constitucional e ciência política, n. 11, p. 224-228.
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para os casos concretos de inconstitucionali-

dade por omissão. No Direito português, a única 

finalidade do instituto é a advertência do poder 

competente omisso.

Ao que tudo indica, o Direito brasileiro apro-

priou-se do termo inglês, mas sem identidade 

quanto ao conteúdo do instituto22, estando mais 

aproximado do instituto do Direito português. 

Fato é que a existência de disposições constitu-

cionais dependentes de regulamentação levou 

o Constituinte de 1988, em passo dos mais 

apropriados no dizer do Ministro Marco Aurélio 

Mello23, a prever, no artigo 5º da Carta Federal, 

o mandado de injunção, fazendo-o mediante 

sinalizar a eficácia da impetração, tendo em 

conta o exercício dos direitos e liberdades 

constitucionais e das prerrogativas inerentes à 

nacionalidade, à soberania e à cidadania.

5.2 CoNCeIto

o mandado de injunção é uma nova garantia 

instituída no artigo 5º, lxxI, da Constituição de 

1988, com o seguinte enunciado24:

Conceder-se-á mandado de injunção sempre 
que a falta de norma regulamentadora torne 
inviável o exercício dos direitos e liberdades 
constitucionais e das prerrogativas ineren-
tes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Consoante José Afonso da Silva25 constitui um 

remédio ou ação constitucional posto à dispo-

sição de quem se considere titular de qualquer 

daqueles direitos, liberdades ou prerrogativas, 

inviáveis por falta de norma regulamentadora, 

exigida ou suposta pela Constituição. Sua prin-

cipal finalidade consiste em conferir imediata 

aplicabilidade à norma constitucional portadora 

daqueles direitos e prerrogativas, inerte em 

virtude de ausência de regulamentação, reve-

lando-se um instrumento de realização prática 

da disposição do artigo 5º, § 1º, da Constituição 

Federal.

5.3 ReQUISItoS

extraem-se da norma constitucional instituidora 

do mandado de injunção os seguintes requi-

sitos: a omissão do Poder Público consistente 

na falta de norma regulamentadora de previsão 

constitucional e a inviabilização do exercício 

22Como bem salienta Wander Paulo Marotta Moreira, estudando o direito comparado a respeito do instituto: “no direito estrangeiro, porém está 
a injunção direta ou indiretamente ligada a uma obrigação de fazer, no Brasil, a natureza do comando é claramente diversa pois destina-se a 
corrigir inconstitucionalidade decorrente de omissão de órgão público ou entidade privada que deva regulamentar o exercício do direito cons-
titucionalmente assegurado.” In: mandado de injunção, inconstitucionalidade por omissão. teIxeIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). São Paulo: 
Saraiva, 1990, p. 405.

23Mandado de Injunção: a nova óptica conferida pelo Supremo tribunal Federal. Revista justiça e cidadania, out. 2008, p. 20.

24Nas palavras de Flávia C. Piovesan, trata-se de verdadeira ação constitucional. Segundo a autora, o mandado de injunção é garantia constitucio-
nal inédita prevista na Constituição de 1988 no capítulo dedicado aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, capítulo que integra o título II, 
relativo aos Direitos e garantias Fundamentais, surge ao lado das demais garantias constitucionais, a saber: do mandado de segurança individual 
e coletivo, do habeas corpus, do habeas data e da ação popular. Revela-se verdadeiro instrumento de realização do princípio da aplicabilidade 
imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, previsto pelo artigo 5º, § 1º, da Constituição de 1988. In: PIoveSAN, 
Flávia C. Proteção judicial contra omissões legislativas. 1. ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 1995, p. 117.

25curso de direito constitucional positivo. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 391.
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dos direitos e liberdades constitucionais e das 

prerrogativas inerentes à nacionalidade, à sobe-

rania e à cidadania.

Segundo ainda Flávia C. Piovesan26, para que 

se compreenda o alcance do novo instituto, 

importa destacar que a concessão da injunção 

está condicionada a uma relação jurídica de 

causa e efeito. vale dizer, a uma causa – a falta 

de norma regulamentadora – a ordem jurídica 

atribuiu uma consequência – a inviabilidade do 

exercício de direitos e liberdades constitucionais 

e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 

soberania e à cidadania.

Diversos são os julgados do Supremo tribunal 

Federal em que ficou assentada a necessidade 

de estar clara essa relação de nexo de causa-

lidade. Como firmado por aquela Corte, no 

julgamento do MI 81-627, 

A situação de lacuna técnica – que se traduz na 
existência de um nexo causal entre o vacuum 
juris e a impossibilidade do exercício dos direi-
tos e liberdades constitucionais e das prerroga-
tivas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 
cidadania – constitui requisito necessário que 
condiciona a própria impetrabilidade desse novo 
remédio instituído pela Constituição de 1988.

5.4 FINAlIDADe

o mandado de injunção não visa a obter a 

regulamentação prevista na norma consti-

tucional, função precípua do Poder legis-

lativo. também não é função do mandado 

de injunção solicitar a expedição de norma 

regulamentadora, pois ele não é substituto da 

ação de inconstitucionalidade por omissão. 

Na linha de buscar eficácia para as normas 

constitucionais, entendemos que a finalidade 

do mandado de injunção é propiciar ao Judi-

ciário, de forma imediata e concreta, suprir 

a lacuna normativa existente e assim tornar 

viável o exercício daqueles direitos a que se 

refere o artigo 5º, inciso lxxI.

Nas lições de Flávia C. Piovesan (1995), obra 

já mencionada, diversas são as correntes 

doutrinárias que buscam interpretar a fina-

lidade do mandado de injunção e, conse-

quentemente, os efeitos da decisão dele 

decorrente.

A primeira corrente atribui ao Poder Judici-

ário, ao conceder o mandado de injunção, 

elaborar a norma regulamentadora faltante, 

suprindo a omissão do legislador. essa 

corrente converte o mandado de injunção 

de instrumento de tutela do direito subjetivo 

em instrumento de tutela de direito objetivo, 

atribui ao Poder Judiciário a elaboração de 

normatividade geral e abstrata em afronta ao 

princípio da tripartição dos poderes, tendo 

em vista que a produção de norma geral e 

26PIoveSAN, Flávia C. Proteção judicial contra omissões legislativas, op. cit., 2005, p. 4.

27MI 81- AgR/DF: StF, tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 20.04.1990. DJ 25.05.1990, p. 04603. Disponível em:<http:www.
stf.jus.br>. Acesso em 10.08.2009.



14 JUStIçA eM RevIStA 

abstrata é atividade típica e própria do Poder 

legislativo.

A segunda entende que na concessão da 

injunção deve o Poder Judiciário declarar 

inconstitucional a omissão e dar ciência ao 

órgão competente para a adoção das provi-

dências necessárias à realização da norma 

constitucional. Óbice ao seu acolhimento 

é a atribuição ao mandado de injunção de 

idêntica finalidade à da ação direta de incons-

titucionalidade por omissão. A duplicidade de 

instrumentos jurídicos afastaria a logicidade e 

a coerência do sistema constitucional.

A terceira linha doutrinária defende caber 

ao Judiciário, ao conceder a injunção, tornar 

viável, no caso concreto, o exercício de 

direito, liberdade ou prerrogativa constitu-

cional que se encontra obstado por faltar 

norma regulamentadora. Na linha de posi-

cionamento da autora Flávia C. Piovesan28, 

acolhe-se esta corrente que interpreta o 

mandado de injunção como instrumento apto 

a viabilizar, no caso concreto, o exercício de 

direitos, liberdades ou prerrogativas constitu-

cionais, que se encontrem inviabilizados por 

faltar norma regulamentadora. Nesta ótica, 

revela-se o mandado de injunção um verda-

deiro instrumento de realização do princípio 

da aplicabilidade imediata das normas defini-

doras dos direitos e garantias fundamentais.

6 NovAS PeRSPeCtIvAS DIANte DA 

MUDANçA De eNteNDIMeNto Do 

SUPReMo tRIBUNAl FeDeRAl

A primeira linha de entendimento firmada pelo 

Supremo tribunal Federal quanto ao novo insti-

tuto do mandado de injunção adotou a corrente 

não concretista, limitando sua finalidade, após 

a declaração de inconstitucionalidade por 

omissão, à ciência dessa declaração ao ente 

estatal inerte. Recusou-se o pretório excelso 

a possibilidade de proferir sentença de cunho 

constitutivo. veja o excerto da decisão proferida 

no julgamento do MI 107-3/DF, “leading case”, 

na matéria:

o mandado de injunção é ação outorgada a ti-
tular de direito, garantia ou prerrogativa dos 
quais o exercício está inviabilizado pela falta de 
norma regulamentadora; é ação que visa a ob-
ter do Poder Judiciário a declaração de incons-
titucionalidade desta omissão se estiver carac-
terizada a mora em regulamentar por parte do 
Poder, órgão, entidade ou autoridade de que ela 
dependa, com a finalidade de que se lhe dê ci-
ência dessa declaração, para que adote as provi-
dências necessárias, à semelhança do que ocor-
re com a ação direta de inconstitucionalidade 
por omissão (art. 103, § 2º, da Carta Magna).29

A Corte restringiu o alcance do Mandado de 

Injunção ao atribuir-lhe tão somente as mesmas 

28PIoveSAN, Flavia C., op. cit., 2007, p. 129-138.

29StF, MI 107-3 DF, DJU, Séc. I, 21.09.1990, p. 9782, Rel. Min. Moreira Alves. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/>. Acessado em: 10 ago. 
2009.
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consequências da ação direta de inconstitu-

cionalidade por omissão. o Ministro Relator 

Moreira Alves fundamentou em argumento 

consoante o qual se ao StF, instados pelos legi-

timados pelo artigo 103, I a Ix, da lei Maior, 

não fosse atribuída competência normativa por 

meio da ação de direta de inconstitucionalidade 

por omissão, com maior razão tal não poderia 

ocorrer quanto aos demais juízos e tribunais, 

bem como a si próprio quando provocado por 

qualquer do povo.

Com base no precedente acima, o Supremo 

tribunal Federal reiterou o mesmo entendi-

mento quando do julgamento do MI 168-5, 

sustentando:
o mandado de injunção nem autoriza o Poder 
Judiciário a suprir a omissão legislativa ou regu-
lamentar, editando o ato normativo omitido, nem 
menos ainda lhe permite ordenar, de imediato, 
ato concreto de satisfação do direito reclamado.30 

em um período de quase vinte anos, essa orien-

tação predominou naquela Corte, a contar de 

posicionamentos na mesma linha31, verificou-se 

um esvaziamento do instituto, conduzindo-o, 

na prática, a um estado extintivo.

Contudo, a interpretação do direito é dinâmica, 

alie-se a isso também a significativa modificação 

na composição daquela Corte ocorrida nos 

últimos sete anos, em que se verificou, a partir 

da posse de Gilmar Mendes ocorrida em junho 

de 2003, o assento de oito novos Ministros, de 

um total de onze.

Com efeito e com a nova composição atual, 

verificou-se, a partir do segundo semestre de 

2007, uma substancial alteração no entendi-

mento sobre o tema, passando a Corte a adotar 

uma visão mais concretista do mandado de 

segurança, ultrapassando a timidez inicial do 

tribunal quanto ao seu alcance.

essa nova visão foi verificada inicialmente nos 

julgamentos do MI 721-7/DF, versando sobre 

o direito de servidor público à aposentadoria 

especial, ocorrido em 30 de agosto de 2007, e 

dos MI 712/PA, MI 670/eS, e MI 708, ocorridos 

em 25 de outubro de 2007, atinentes ao direito 

de greve dos servidores públicos.

o quadro fático levado ao Supremo tribunal 

Federal no MI 721-7 apresentava uma servidora 

pública do Ministério da Saúde no exercício 

da função de auxiliar de enfermagem desde 

outubro de 1986, atuando em ambiente insa-

lubre, implementado o período consentâneo 

30StF, Rt 671/216 e RtJ 133/11. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/>. Acessado em: 10 ago. 2009.

31MI 584, Rel. Min. Moreira Alves, julgamento em 29.11.2001, DJ de 22.02.2002. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/>. Acessado em: 10 ago. 
2009.              
MI 107-Qo, Rel. Min. Moreira Alves, Rt 133/11. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/>. Acessado em: 10 ago. 2009.   
MI 283, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, RtJ 135/882. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/>. Acessado em: 10 ago. 2009.   
MI 283, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, RtJ 135/882. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/>. Acessado em: 10 ago. 2009.   
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com o desgaste decorrente do contato com 

agentes nocivos, postulando o preenchimento 

de lacuna normativa, em face de inexistência 

de lei complementar para os fins de reconhecer 

seu direito à aposentadoria especial, consoante 

previsão do artigo 40, § 4º, da Constituição 

Federal. Sucessivamente foi requerida a obser-

vância do regime geral de previdência social.

o Ministro Relator Marco Aurélio Melo, após 

consignar que se busca no Judiciário, na 

crença de lograr a supremacia da lei Funda-

mental, a prestação jurisdicional que afaste as 

nefastas consequências da inércia do legislador, 

conclamou o Supremo, na nova composição, 

a rever a óptica inicialmente formalizada. 

Assinalou se ter presente a frustração gerada 

pelo alcance emprestado pelo Supremo ao 

mandado de injunção. Registrou que, embora 

sejam tantos os preceitos da Constituição de 

1988, apesar de passados dezesseis anos, à 

época do julgamento, ainda na dependência de 

regulamentação, mesmo assim não se chegou 

à casa do milhar na impetração dos mandados 

de injunção.

o Pleno do Supremo tribunal Federal acolheu 

por unanimidade o voto do relator. Suplantou-

se a timidez de entendimento inicial da Corte 

quanto ao seu alcance. Reconheceu-se naquele 

julgamento histórico que o Constituinte buscou, 

com a inserção do mandado de injunção no 

cenário jurídico-constitucional, tornar viva, 

concreta a lei Maior. Nessa linha, assentou a 

natureza mandamental do mandado de injunção 

e não simplesmente declaratória, asseverou 

o descabimento de confundi-lo com a ação 

direta de inconstitucionalidade por omissão, 

bem como da necessidade de lhe imprimir mais 

eficácia.

Após reconhecer a inércia do Poder legisla-

tivo por mais de quinze anos, entendeu de 

estabelecer para o caso concreto e de forma 

temporária, até a vinda da lei complementar 

prevista, as balizas do exercício do direito 

assegurado constitucionalmente. Consignou 

que não haveria de se confundir a atuação no 

julgamento com a atividade do legislativo, 

uma vez que, ao agir, o Judiciário não lança, 

na ordem jurídica, preceito abstrato e o que se 

verifica em termo de prestação jurisdicional é a 

viabilização no caso concreto do exercício do 

direito. o pronunciamento judicial faz lei entre 

as partes como qualquer pronunciamento em 

processo subjetivo, ficando, até mesmo, sujeito 

a uma condição resolutória, ou seja, ao supri-

mento da lacuna regulamentadora por quem de 

direito - o Poder legislativo32.

No julgamento do MI 712/PA, ocorrido em 25 

de outubro de 2007, a respeito do direito de 

32voto do Min. Rel. Marco Aurélio Melo, p. 9.
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greve do servidor público33, previsto no inciso 

vII do artigo 37, assinalou o Supremo tribunal 

Federal que ficou assentado no julgamento 

anterior do MI 20 que a aplicabilidade daquela 

norma depende de edição de ato legislativo, 

requisito indispensável à plena concreção do 

preceito constitucional. No entanto, verificando 

aquela Corte a inércia do Congresso Nacional já 

fazia quase 20 anos e, considerando as nefastas 

e deletérias consequências daquela omissão em 

tema tão relevante, consignou que a omissão faz 

emergir, em favor do beneficiário do comando 

constitucional, o direito de exigir uma atividade 

estatal devida pelo Poder Público, em ordem 

a evitar que a abstenção voluntária do estado 

frustre, a partir desse comportamento omissivo, 

a aplicabilidade e a efetividade ao direito que 

lhe foi reconhecido pelo próprio texto da lei 

Fundamental.

o Poder legislativo, nesse contexto, está vincu-

lado institucionalmente à concretização da 

atividade governamental que lhe fora imposta 

pela Constituição, ainda que o efetivo desem-

penho dessa incumbência não esteja sujeito 

a prazos prefixados. A inexistência da lei 

reclamada pela Constituição reflete, de forma 

veemente e concreta, a inobservância, pelo 

Poder legislativo, dentro do contexto temporal 

referido, do seu dever de editar o ato legisla-

tivo, com evidente desapreço pelo comando 

constitucional, frustrando, dessa maneira, a 

necessidade de regulamentar o texto da lei 

Maior, o que demonstra a legitimidade do 

reconhecimento, por aquela Suprema Corte, da 

omissão congressual apontada.

Reconhecida a omissão, a diferença naquele 

julgamento foi o passo adiante que a Corte 

tomou de dar concreção ao comando constitu-

cional, assegurando o exercício daquele direito 

no caso em exame.

o avanço passou pela verificação se o Supremo 

tribunal Federal se presta, quando se trate da 

apreciação de mandados de injunção, a emitir 

decisões desnutridas de eficácia. Decisões que 

se bastem em solicitar ao Poder legislativo 

que cumpra o seu dever, inutilmente. Arguiu 

o relator, Ministro eros Grau, se é admissível 

o entendimento segundo o qual a Suprema 

Corte do país decide sem que seu julgado tenha 

eficácia. A mora do Congresso Nacional em 

regulamentar o direito de greve dos servidores 

públicos já tinha sido objeto de declaração 

por aquela Corte em anteriores julgamentos 

de mandados de injunção34 e sem ter surtido 

nenhum efeito, haja vista que permanecia a 

inércia do Poder legislativo. ou, alternativa-

mente, se o Supremo tribunal Federal deve 

emitir decisões que efetivamente surtam efeito, 

no sentido de suprir aquela omissão, reiteradas 

33Note-se que naquele dia foram também julgados no mesmo sentido os MI 670-eS e 708 que tratam do mesmo assunto: direito de greve do 
servidor público.

34A título de exemplo: MI 20.
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vezes reconhecidas em julgados que tratavam 

do direito de greve dos servidores públicos.

verificadas a inércia do legislativo e a inviabi-

lização do exercício do direito em razão disso, 

entendeu que constitui dever-poder do tribunal 

a formação supletiva de norma regulamentadora 

para dar concretude ao caso concreto. estaria 

exercendo função estatal normativa supletiva e 

não função legislativa. entenda-se por função 

estatal a expressão do poder estatal – tomando-

se aqui a expressão “poder estatal” no seu 

aspecto material – enquanto preordenado a 

finalidades de interesse coletivo e objeto de 

um dever jurídico. No mandado de injunção, 

o Poder Judiciário, ao apresentar a decisão com 

a norma aplicável à omissão, produz norma, 

interpreta o direito na sua totalidade. Por decor-

rência, entendeu o Supremo tribunal Federal de 

reconhecer a falta da norma regulamentadora 

do direito de greve no serviço público, remover 

o obstáculo decorrente da omissão e, supleti-

vamente, tornar viável o exercício do direito 

consagrado no artigo 37, vII, da Constituição 

do Brasil, nos termos do conjunto normativo 

enunciado naquela decisão, que vale dizer, 

em outras palavras, que a lei de Greve apli-

cada para a iniciativa privada vale também em 

casos de paralisação dos serviços públicos até 

o surgimento de lei específica. Após esses julga-

mentos, constata-se que o Supremo tribunal 

Federal, modificando a jurisprudência daquela 

corte, que até então imprimia às decisões em 

Mandado de Injunção um caráter meramente 

figurativo, passou a dar concretude e efetividade 

nas decisões da corte nesse tipo de ação.

Alterada a posição do Supremo tribunal 

Federal, em que decisões simbólicas e mera-

mente figurativas passaram a ser efetivas, 

aliada ao fato de que permanece a omissão 

do Congresso Nacional em regulamentar 

diversos direitos assegurados na Constituição, 

verificou-se um crescimento vertiginoso do 

volume de mandados de injunção a partir do 

segundo semestre de 2007, passando de 17 em 

2006 para 662 em 2009 (posição até julho)35, 

revelando que a nova posição concretista vem 

encontrando guarida na sociedade.

7 CoNSIDeRAçõeS FINAIS

o mandado de injunção é uma ação constitu-

cional, que se revela um verdadeiro instrumento 

de realização do princípio da aplicabilidade 

imediata das normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais, visando ao combate da 

inefetividade das normas constitucionais.

Na moderna concepção do constituciona-

lismo, segundo a qual a Constituição é uma 

obra aberta, mas de força jurídica obrigatória e 

vinculante, ganha relevo o papel ativo do Poder 

Judiciário, prestigiando método de interpretação 

35veja os números dos mandados de injunção ajuizados por ano: 2005, 17 mandados; 2006, 17; 2007, 49; 2008, 140; e 2009, 662 mandados 
até julho. Fonte: Supremo tribunal Federal.
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concretista das normas constitucionais e a força 

normativa da Constituição.

Nesse sentido, o novo entendimento do Supremo 

tribunal Federal adotado nos julgamentos dos 

Mandados de Injunção n. 670, n. 712 e n. 721, 

que se espera serem marcos inaugurais de um 

novo entendimento jurisprudencial, não ofende 

os princípios democráticos.

Ademais, com esse entendimento, diante da 

inércia dos outros poderes, notadamente do 

legislativo, o Poder Judiciário exerce de 

forma legítima e democrática a jurisdição 

constitucional, assegurando a realização 

dos direitos fundamentais. Atua consoante o 

poder-dever estabelecido pelo Poder Cons-

tituinte, restabelece a correta finalidade de 

garantia daquele instrumento e das normas 

constitucionais definidoras de direitos e 

garantias fundamentais, na medida em que 

lhe dando efeitos concretos, possibilita o 

exercício dos direitos e liberdades cons-

titucionais e das prerrogativas inerentes à 

nacionalidade, à soberania e à cidadania, 

até então inviabilizado por falta de norma 

regulamentadora.

Assim, com essa nova tendência de enten-

dimento, pode-se concluir que os ditames 

constitucionais acabam prevalecendo. Com 

isso, ganha a cidadania, ganha a sociedade, 

uma vez implementadas a supremacia e a 

efetividade das normas constitucionais.
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1 INtRoDUção

Com o advento da lei n. 12.016 de 7 de agosto 

de 2009, a principal e calorosa discussão está 

em torno da faculdade do magistrado ao ordenar 

a suspensão do ato que ensejou o pedido de 

segurança, exigir que se preste caução, fiança 

o aGraVo em medida liminar na noVa lei de mandado de 
seGurança

Mário Campos Barreto*

ReSUMo

o presente trabalho realiza um estudo sobre o uso do recurso de agravo em decisão 

que nega ou concede a medida liminar, sob a luz da nova lei de Mandado de Segu-

rança. Faz-se uma análise sobre a natureza da decisão que concede ou nega a medida 

liminar, bem como o recurso próprio para insurgir contra tal decisão. é feito também 

um apanhado crítico sobre a possibilidade de uso do recurso de agravo à luz da lei n. 

1.533/51, e da corrente que defende a impossibilidade de recurso. Ao final faz-se um 

breve estudo sobre os demais recursos expressamente previstos na lei n. 12.016/2009.

Palavras-chave: Agravo. Mandado de Segurança. Decisão interlocutória. Medida 

liminar. 

ou depósito com o objetivo único de assegurar 

um futuro ressarcimento da pessoa jurídica em 

caso de reversão de uma decisão liminar em 

sede de julgamento de mérito. 

todavia, à margem, pelo menos momentanea-

mente, de tal debate, a referida legislação trouxe 

*Advogado militante. especialista em direito tributário. Pós-graduando em Direito Processual Civil.
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uma inovação que pretende acabar de vez com 

uma discussão que perdura até hoje nos tribu-

nais brasileiros: qual seria o recurso próprio 

para combater a decisão que concede ou nega 

o pedido de liminar formulado em Mandado 

de Segurança?

A lei n. 12.016/2009 tratou do tema em dois 

momentos diferentes, inicialmente no § 1º do 

artigo 7º 1, onde dispõe claramente que decisão, 

de primeiro grau, que conceder ou denegar 

o pedido liminar será guerreada por meio de 

agravo de instrumento. 

Na sequência, temos o parágrafo único do artigo 

162 que dispõe sobre o deferimento ou indeferi-

mento de liminar em casos onde a competência 

originária é do tribunal, informando que o 

recurso próprio é o agravo ao órgão competente 

do próprio tribunal, mais conhecido como 

“agravo regimental” ou “agravo interno”. 

traçado esse novo panorama quanto à recorribi-

lidade da decisão sobre liminar em mandado de 

segurança, temos que o presente estudo buscará 

analisar a inovação legislativa, sem pretensão de 

estabelecer a palavra final, no tocante a opção 

feita pelo legislador em comparação com a 

sistemática recursal vigente. 

2 DA NAtURezA DA MeDIDA lIMINAR

Inicialmente é imprescindível para o desenvol-

vimento do presente estudo determinarmos qual 

a natureza da decisão que indefere ou defere o 

pedido de liminar em mandado de segurança. 

Sem maiores delongas podemos entender que 

a medida liminar na verdade é uma medida de 

natureza cautelar que visa resguardar um direito 

até que se tenha um provimento jurisdicional 

sobre o mérito da questão, “in casu”, trata-se 

de medida que assegura um direito até que seja 

concedida ou denegada a segurança.

A medida liminar não é concedida como antecipa-
ção dos efeitos da sentença final: é procedimento 
acautelador do possível direito do impetrante, jus-
tificado pela iminência de dano irreversível de or-
dem patrimonial, funcional ou moral, se mantido 
o ato coator até a apreciação definitiva da causa, 
Por isso mesmo, não importa em prejulgamento; 
não afirma direitos; nem nega poderes à Admi-
nistração. Preserva, apenas, o impetrante de le-
são irreparável, sustando provisoriamente os efei-
tos do ato impugnado. (MeIRelleS, 1989, p. 50)

Conforme podemos ver, trata-se de uma medida 

que visa resguardar um direito até que se decida 

sobre a segurança, ou seja, não se confunde com 

a segurança em si. 

Assim, podemos entender que a medida liminar 

não tem caráter de pedido meritório, mas, sim 

1Art. 7º. [...]             
§ 1º Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observando o disposto na lei n. 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.   

2Art. 16. Nos casos de competência originária dos tribunais, caberá ao relator a instrução do processo, sendo assegurada a defesa oral na sessão 
de julgamento.              
Parágrafo único. Da decisão do relator que conceder ou denegar a medida liminar caberá agravo ao órgão competente do tribunal que integre.
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cautelar. Se na verdade se confundisse com o 

mérito, talvez estaríamos diante de um pedido 

de antecipação dos efeitos da tutela jurisdi-

cional, não de medida liminar.3

estado bem claro que o pedido liminar e a 

concessão da segurança são pedidos diferentes 

entre si, visto que o primeiro se trata de provi-

dência de natureza cautelar e o segundo do 

mérito do mandado de segurança, fácil perceber 

que a decisão que indefere ou defere o pedido 

de medida liminar tem caráter interlocutório e 

não de mérito. 

tal raciocínio é lógico, pois se a mesma é a 

apenas uma providência de caráter cautelar a 

decisão que analisa tal pedido não passa pelo 

mérito, não há análise quanto à segurança para 

se decidir sobre a concessão ou não de liminar; 

é possível que se tenha o pedido de liminar 

negado e futuramente a segurança concedida. 

vemos assim, que é bem nítido no mandado de 

segurança a separação de medidas de natureza 

cautelar e o pedido de segurança, o que nos 

permite concluir sem dúvida que a decisão que 

concede ou nega a medida liminar em mandado 

de segurança tem o caráter interlocutório.  

entretanto, apesar do caráter nitidamente inter-

locutório da decisão de liminar em mandado 

de segurança, duas fortes correntes se formaram 

no tocante ao recurso próprio para atacar a 

referida decisão: 1) a que admite a interposição 

de agravo previsto no Código de Processo Civil; 

2) a que entende não haver recurso previsto na 

antiga lei do Mandado de Segurança n. 1.533/51 

(DIDIeR JR., 2003, p. 71).  

3 DA INexIStêNCIA De ReCURSo PoSSível 

Como grande expoente da corrente que diz não 

ser passível de recurso a decisão que indefere o 

pedido de liminar em Mandado de Segurança4, 

podemos destacar Araken de Assis (2007, p. 478) 

que expõe com bastante propriedade e relata 

a origem de tal posicionamento. 

Segundo o nobre magistrado, o problema 

remonta do Código de Processo Civil de 

1939, onde havia um rol taxativo de decisões 

interlocutórias passíveis de recurso de agravo 

de instrumento, não sendo contempladas as 

liminares de uma forma geral. 

Nesse panorama, foi publicada a antiga lei 

do Mandado de Segurança em 1951, sendo 

essa, segundo o mesmo autor, um sistema 

fechado em termos de recurso, ou seja, não 

havia previsão de interposição de agravo de 

instrumento na própria lei n. 1.533/51, nem 

no Código de Processo Civil de 1939, sendo 

3Importante mencionar que Celso Agrícola Barbi (1993, p. 174) entende de forma diversa, defendendo que apesar de ter caráter cautelar, o juiz 
ao ordenar a suspensão liminar estaria antecipando, em caráter provisório, a providência que caberia à sentença final, em sentido contrário 
podemos destacar, entre outros, Alfredo Buzaid (1989, p. 216) que defende que a suspensão liminar não é antecipação provisória dos efeitos da 
sentença, visto que o juiz que a concede não está obrigado a mantê-la em sede de sentença de mérito. 

4também nesse sentido: MeIRelleS, 1989, p. 53 e BRASIl, 2009a.
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certo que a antiga lei do Mandado de Segu-

rança revogou expressamente, em seu artigo 

20, as disposições em contrário constantes do 

CPC de 1939. 

todavia, por opção do legislador, o recurso 

de agravo de instrumento passou a ser cabível 

contra decisões interlocutórias de uma forma 

geral no Código de Processo Civil de 1973. o 

problema estava criado, de um lado tinha-se 

uma legislação que não previa recurso algum, 

lei n. 1.533/51, de outro, tinha-se legislação 

superveniente que expressamente previa que 

as decisões interlocutórias seriam atacadas por 

agravo. 

Araken de Assis recorre ao artigo 1.217 do 

Código de Processo Civil para solucionar o 

problema, visto que o mesmo determina que 

ficariam mantidos os recursos dos processos 

regulados em leis especiais e as disposições 

que lhe regem o procedimento do Código de 

Processo Civil de 1939.

entretanto, entendemos que tal argumento não 

se sustenta, uma vez que, conforme o próprio 

autor bem ressalta, inclusive amparado por 

Alfredo Buzaid, admite-se os embargos de 

declaração, recurso esse que, pela literalidade 

do artigo 862 do CPC de 19395, somente 

poderia ser oposto contra decisão do relator em 

quarenta e oito horas de sua publicação. 

De certo que parece inconsistente admitir que 

um recurso previsto no Código de Processo 

Civil seja aplicado ao Mandado de Segurança, 

embargos de declaração, e outro não, agravo. 

vale lembrar que, em oposição a tese de 

que a lei n. 1.533/51 constituía um sistema 

recursal fechado, também não havia expressa 

previsão de interposição de embargos de decla-

ração, contudo sempre foram admitidos sem 

obstáculos. 

Importante também mencionar que a mesma 

corrente possui expoentes que ressaltam que a 

lei n. 1.533/51 somente previu em seu bojo o 

recurso de apelação. 

em geral, diz-se que a lei 1.533/1951 consti-
tui um sistema fechado, em tema de recursos, 
não se lhe aplicando o CPC de 1973, subsidia-
riamente, no que tange à ampla recorribilida-
de das interlocutórias. (ASSIS, 2007, p. 478)

entendemos que tal argumento se mostra equi-

vocado, uma vez que a referida lei apenas cita o 

recurso de apelação, mas em nenhum momento 

afirma que seria esse o único recurso possível 

em sede de mandado de segurança.

Não há uma taxatividade da lei n. 1.533/51 no 

tocante aos recursos possíveis, nem mesmo em 

seu artigo 20 que somente revogou os disposi-

tivos em contrário e os que tratavam de matéria 

idêntica, ou seja, a própria lei admitiu que 

os dispositivos que com ela não conflitassem 

5Art. 862. os embargos declaratórios serão opostos em petição dirigida ao relator, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da publicação 
do acórdão no órgão oficial.
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continuariam tendo validade, o que incluí os 

recursos, ilidindo o argumento de que somente 

seria possível o recurso de apelação porque 

estava expressamente previsto. 

Caminhando ao lado do argumento de que a 

lei n. 1.533/51 instituiu um sistema recursal 

fechado, havia o argumento da celeridade 

própria do rito do Mandado de Segurança, 

onde a interposição de recurso de agravo seria 

incompatível. 

esses são os fundamentos da corrente que, 

na vigência da lei n. 1.533/51, não admitia a 

interposição de agravo contra a decisão que 

indefere a liminar em Mandado de Segurança, 

pois considerava o sistema recursal por ela 

fechado, não sendo possível nenhum recurso 

expressamente previsto, e a incompatibilidade 

por razões de celeridade processual. 

4 Do ReCURSo De AGRAvo

Segundo nos informa Fredie Didier Jr. (2003, 

p. 71), o problema sobre a possibilidade do 

cabimento de agravo em decisão que concede 

ou nega o pedido liminar em Mandado de Segu-

rança já foi há muito superado, uma vez que há 

dispositivos legais acerca de tal possibilidade. o 

referido autor cita a lei n. 4.348/64 (§ 2º do art. 

4º), todavia o debate sobre a aplicabilidade de 

tal diploma resta inócuo atualmente, tendo em 

vista que a lei n. 12.016/2009 revogou expres-

samente tal diploma legal.  

entretanto, ao contrário do que defendia o nobre 

jurista, entendemos que a legislação extravagante 

não conseguiu unificar os entendimentos acerca 

da viabilidade ou não do agravo, pois o debate 

perdurou nos tribunais. 

Importante mencionar que o Superior tribunal de 

Justiça, após o advento da lei n. 9.139/956, passou 

a entender que o recurso cabível contra decisão 

que defere ou indefere a liminar em mandado de 

segurança é o agravo, tendo havendo precedentes 

na 1ª, 2ª, 3ª, 5ª e 6ª turmas (BRASIl, 2009b).

Mesmo não acreditando que as legislações resol-

veram a questão acerca da viabilidade do agravo, 

entendemos ser esse o recurso viável e correto 

para combater a decisão que defere ou indefere 

a medida liminar em mandado de segurança. 

tal posição é decorrência lógica da natureza 

da decisão e adequação da mesma ao sistema 

recursal instituído pelo Código de Processo Civil 

de 1973.

Não há como imaginarmos outro recurso possível 

contra uma decisão interlocutória, por mais que a 

concessão da segurança possa implicar em manu-

tenção da medida liminar. entendemos também 

que o argumento sobre o sistema processual da 

lei do Mandado de Segurança ser fechado não se 

6tal legislação alterou o artigo 522, que basicamente passou a ter a redação indicando que das decisões interlocutórias caberia o agravo, visto 
que antes da reforma das decisões proferidas no processo caberia gravo, ressalvado disposto nos artigos 504 e 513.
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sustenta, pelo simples fato de que a lei previu, mas 

não a limitou somente ao recurso de apelação e 

a figura dos embargos de declaração sempre foi 

admitida sem ressalvas. 

Dessa forma, temos que a previsão expressa 

do recurso de agravo perante o deferimento ou 

indeferimento da medida liminar foi uma feliz 

inovação da lei n. 12.016/2009, que somente 

veio a dar unidade ao nosso sistema recursal, 

onde uma decisão interlocutória é combatida 

por agravo na forma do artigo 522 do Código de 

Processo Civil. 

5 DA DeCISão QUe DeFeRe oU INDeFeRe A 

MeDIDA lIMINAR eM CoMPetêNCIA oRIGI-

NáRIA DoS tRIBUNAIS 

Mais uma vez a lei n. 12.016/2009, parágrafo 

único do artigo 16, foi clara e determinou que 

“da decisão do relator que conceder ou denegar 

a medida liminar caberá agravo ao órgão compe-

tente do tribunal que integre”.

Acreditamos que não há dúvidas quanto ao 

recurso cabível em mandado de segurança de 

competência originária dos tribunais, sendo o 

agravo ao órgão competente do próprio tribunal o 

recurso legalmente previsto, outro não poderia ser 

se não o agravo interno ou agravo regimental.

outra espécie não poderia ser, pois se trata de 

uma decisão monocrática do relator, seguindo 

a lógica recursal, o agravo interno é o recurso 

próprio para que o órgão competente reveja tal 

decisão, além de se observar que as hipóteses de 

cabimento do agravo de instrumento ao Superior 

tribunal de Justiça são restritas (BRASIl, 2009c).  

Nessa esteira, sendo cabível o recurso de agravo 

interno ou regimental, seu prazo e forma de inter-

posição deve ser disposto no regimento interno 

de cada tribunal. 

lado outro, de encontro com o texto legal, temos 

a Súmula n. 622 do Supremo tribunal Federal, 

onde “não cabe agravo regimental contra decisão 

do relator que concede ou indefere liminar em 

mandado de segurança”. 

tal súmula foi publicada em 9 de outubro de 

2003, todavia reflete entendimento já sedimen-

tado no âmbito do Supremo tribunal Federal, 

onde o precedente mais remoto foi de 1967. 

De certo que o parágrafo único do artigo 16 da lei 

n. 12.016/2009 é completamente incompatível 

com o estabelecido pela referida súmula, sendo 

que, arriscamos a dizer, a mesma está fadada a 

revogação. 

6 DoS DeMAIS ReCURSoS exPReSSAMeNte 

PRevIStoS 

Somente a título de complementação, visto que 

não há maiores divergências, vale discorrer sobre 

os demais recursos expressamente previstos na 

lei n. 12.016/2009. 
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Prevê expressamente o artigo 14 da referida 

lei, que denegado ou concedido o mandado, 

o recurso próprio é a apelação. Não há qual-

quer inovação legislativa, visto que tal recurso 

era expressamente previsto na revogada lei n. 

1.533/51. 

Na sequência, temos o artigo 18 que trata 

sobre as decisões em mandado de segurança 

de competência originária dos tribunais, que 

são combatidas por recursos especial e extra-

ordinário, havendo permissivo legal, sendo que 

expressamente previsto também o recurso ordi-

nário diante da denegação da ordem. Nenhuma 

inovação. 

7 CoNClUSão 

Assim, pelo o exposto, podemos concluir que o 

novo diploma legal veio para encerrar definiti-

vamente com as controvérsias acerca do recurso 

cabível contra a decisão que defere ou indefere 

a medida liminar em mandado de segurança. 

tal iniciativa legislativa é louvável na medida 

em que acarretará em unidade de julgamento 

pelos tribunais do País acerca do tema, o que 

traz segurança processual e aos profissionais 

que lidam com o “writ”. 

entendemos que a opção do legislador foi a 

mais acertada, tendo em vista que a liminar 

em mandado de segurança é uma medida 

acautelatória e que não se confunde com o 

mérito do “mandamus”, portanto, a decisão 

sobre tal pedido é interlocutória, e, seguindo 

a lógica estabelecida pelo Código de Processo 

Civil, somente pode ser combatida por meio de 

recurso de agravo. 

todavia o referido diploma modifica situações 

aparentemente sedimentadas, tais como a esta-

belecida na Súmula n. 622 do Supremo tribunal 

Federal que não admitia agravo regimental 

contra decisão de relator que concede ou inde-

fere liminar em mandado de segurança, agravo 

esse que passa a ser possível por imposição da 

lei n. 12.016/2009. 

também não podemos olvidar, apesar de não ser 

o objeto do presente estudo, sobre a faculdade 

do magistrado em exigir que se preste caução, 

fiança ou depósito para que se suspenda o ato 

que ensejou a segurança, faculdade essa que 

certamente gerará debates inflamados. 

De certo que a lei n. 12.016 de 7 de agosto de 

2009 uniformizou o cabimento dos recursos 

em sede de mandado de segurança, seja no 

tocante ao polêmico cabimento do agravo, seja 

nos menos controvertidos agravo regimental, 

recurso ordinário, de apelação, especial e extra-

ordinário, sendo que, em nosso entendimento, 

se alinhou com a lógica recursal estabelecida no 

Código de Processo Civil. 
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BreVes ConsideraçÕes a resPeito da aPliCaçÃo do reGime JurÍdiCo 
das Cautelares À tutela anteCiPada Como Forma de Garantia do 
aCesso À Justiça

1 INtRoDUção

Atualmente, fala-se na “crise” do Poder Judici-

ário que gera imensa injustiça no Brasil, pois 

cada vez mais, nossa população vem sendo 

privada do direito fundamental de livre acesso 

à justiça. 

Não poderia ser diferente: inexiste justiça 

quando não há efetividade na solução da lide. 

Ademais, o julgamento do processo com reso-

ReSUMo

o texto aborda a aplicação do regime jurídico das cautelares à tutela antecipada como 

forma de assegurar o direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva. 

Analisa a natureza jurídica da tutela antecipada como espécie do gênero cautelar. 

Finalmente sinaliza para um novo caminho de adoção de um regime unificado em 

relação às medidas de urgência, o que poderá simplificar e conferir presteza à prestação 

jurisdicional com o afastamento de distinções processuais que não têm demonstrado 

resultados eficazes à realização da justiça.

Palavras-chave: tutela antecipada, cautelar, unificação do regime jurídico, acesso à 

justiça.

*Juíza Federal da 18ª vara Federal de Belo Horizonte e Professora de Direito Processual Civil.

lução do mérito não significa dizer que houve 

prestação jurisdicional efetiva. 

o desenvolvimento econômico acompanhado 

de justiça social somente se perfectibiliza 

quando o sistema jurídico é eficaz. As comple-

xidades da sociedade atual exigem uma revisão 

de dogmas para que o processo alcance sua 

finalidade instrumental de realização do direito 

material. Não se podem descartar os velhos 

conceitos; deve-se, sim, aproximá-los da reali-
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dade materializada nas lides, aproveitando os 

novos institutos jurídicos incluídos pelas suces-

sivas reformas processuais em sintonia com os 

preceitos da Constituição Federal.

As preocupações com o tempo do processo e a 

observância do devido processo legal, aliados 

a necessidade de assegurar o bem da vida 

pretendido, são algumas das grandes angústias 

dos processualistas da atualidade e merecem 

que nos debrucemos detidamente sobre os 

mecanismos existentes na Constituição Federal 

e na lei processual para alcançarmos soluções 

legítimas para maior eficiência da Justiça.

A análise conjunta das medidas que antecipem 

a prestação jurisdicional e acautelem os instru-

mentos processuais poderá ser um caminho que 

legitime uma atuação mais eficaz do processo, 

nas hipóteses em que o direito material exige a 

adoção de medidas urgentes.

2 o PRoCeSSo CoMo INStRUMeNto De 

ReAlIzAção Do DIReIto MAteRIAl

Conforme afirma Fernando Gonzaga Jayme 

(2008):

o exagerado tempo de duração dos proces-
sos compromete o desenvolvimento econômi-

co e a democracia, causando enorme prejuízo 
à sociedade, que assiste às injustiças preva-
lecerem sobre o direito, pois não serve para 
nada ter razão1 se não puder obter justiça.

Destarte, lênio luiz Streck e José luiz Bolzan 

de Moraes (2000), na obra “Ciência política e 

teoria geral do estado” afirmam que a ideia de 

democracia contém e implica, necessariamente, 

a questão da solução do problema das condi-

ções materiais de existência2. 

essa solução dos problemas materiais exis-

tenciais está ancorada na própria ideologia 

da Constituição brasileira alçada ao direito 

positivo por meio do seu preâmbulo, o que se 

constata do artigo escrito pelo Professor Sérgio 

luiz Souza Araújo (1999)3 “o Preâmbulo da 

Constituição brasileira de 1988 e sua ideologia” 

que merece transcrição:

De todos os valores, em primeiro plano, é colado 
o exercício dos direitos sociais e individuais. é im-
portante notar que, em relação a esses direitos, em 
primazia são situados os direitos sociais. Com efei-
to, o homem do nosso tempo não é um ser abstrato, 
como o imaginou a burguesia na Revolução Fran-
cesa. o homem de hoje requer educação, saúde, 
trabalho. está aqui o objetivo supremo, a inspiração 
normativa do decidido intervencionismo estatal, a 
fim de que o poder cumpra seus deveres para com 
a sociedade e, assim, seja possível a plena realiza-
ção dos direitos e liberdades. A plenitude humana 
somente se concretizará se a sociedade propor-
cionar as bases reais condições de sua efetivação.

1JAIMe, Fernando Gonzaga. os problemas da efetiva garantia da proteção judicial perante o Poder Judiciário brasileiro. Processo civil, novas 
tendências – homenagem ao Professor humberto theodoro júnior. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 235-257.

2StReCK, lênio luiz; MoRAeS, José luiz Bolzan de. ciência política e teoria geral do estado. Porto Alegre: livraria do Advogado, 2000, p. 89-
90.

3ARAúJo, Sérgio luiz Souza. o preâmbulo da Constituição brasileira de 1988 e sua ideologia. Revista de informações legislativas. Brasília, n. 
36, n. 143, jul./set. 1999. Disponível em <http://www.senado.go.br/web/cegraf/rill/Pdf-143/r143-01-PDF>.
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Com efeito, o estado liberal clássico possuía 

como finalidade principal a garantia das liber-

dades dos cidadãos, o que acarretou uma rígida 

limitação dos poderes de intervenção na esfera 

privada. A lei não poderia considerar diferenças 

de posições sociais, pois o fim das normas era 

dar tratamento igualitário às pessoas no seu 

aspecto meramente formal. 

o Professor Humberto theodoro Júnior (2005)4 

acrescenta que:

no século xx o estado liberal foi suplantado, 
politicamente, pelo estado social. Nessa con-
cepção do estado Democrático, a organização 
da máquina estatal deixou de ser mera decla-
radora de direitos fundamentais para transfor-
mar-se em agente realizador desses direitos. 

A missão do Judiciário a ser cumprida por meio 

do processo, a partir de então, vinculou-se à 

preocupação de efetividade, ou seja, à perse-

guição de resultados que correspondessem à 

melhor e mais justa composição dos litígios. 

3 ADoção De ReGIMe JURíDICo úNICo 

PARA AS tUtelAS CAUtelAReS e ANteCI-

PAtÓRIAS CoMo FoRMA De GARANtIR o 

ACeSSo À JUStIçA

Por meio dessa finalidade constitucional do 

processo é indispensável analisar a utilização 

das medidas que aceleram a prestação jurisdi-

cional já existente no ordenamento jurídico de 

forma a garantir o acesso à justiça.

Procuramos na doutrina as bases teóricas que 

definem as medidas cautelares e encontramos 

em ovídio Baptista (2002)5 a alusão à doutrina 

de Chiovenda que considerava ação cautelar 

uma “ação mera”, na verdade, “ação do 

estado”, uma vez que, tendo existência atual, 

“quando ainda não se sabe se o direito acau-

telado existe”, não se poderia, segundo ele, 

atribuir ao réu uma obrigação de cautela, já 

existente “antes do despacho do juiz”. 

Afirma o mencionado autor que embora a 

doutrina não se tenha preocupado com isso, 

a verdade é que Calamandrei – discípulo de 

Chiovenda que propagou para o mundo latino 

sua teoria da tutela cautelar – nunca escondeu 

o caráter “antecipatório” que ele emprestava 

a essa espécie de tutela processual. em seu 

célebre ensaio sobre provvedimenti cautelari, 

Calamandrei dividia-os em quatro grupos, dos 

quais o mais relevante consistia precisamente 

nos provimentos que antecipavam os efeitos da 

sentença de mérito, quando não antecipavam o 

próprio mérito. é o conhecido “terceiro grupo” 

de provimentos, supostamente cautelares, nos 

quais, dizia Calamandrei, “il provvedimento 

cautelare consiste proprio in una decisione 

anticipata e provvisoria  del merito”.

4tHeoDoRo JR., Humberto. Celeridade e efetividade da Prestação Jurisdicional. Insuficiência da Reforma das leis Processuais. Revista síntese 
de Direito civil e Processo civil, n. 36, jul./ago. 2005, p. 19-38. 

5BAPtIStA DA SIlvA, ovídio. Racionalismo e tutela Preventiva em Processo Civil. Rt, n. 801, jul. 2002-91º.
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Nesse primeiro momento, é possível constatar 

a existência de um ponto comum relevante 

para o estudo da natureza jurídica das medidas 

cautelares e antecipatórias e seus efeitos para a 

solução da lide.

As tutelas cautelares e antecipatórias por certo 

têm fundamento constitucional, pois decorrem 

do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5º, 

inc. xxxv, da CF/88), sendo correto afirmar que 

o direito fundamental consagrado no dispositivo 

garante ao jurisdicionado não apenas o direito 

formal de propor a ação, indo muito mais além, 

pois assegura o direito a uma tutela adequada 

e efetiva.

Assim, é dever do estado Democrático de 

Direito encontrar meios para que o processo 

seja efetivamente um instrumento capaz 

de conferir àquele que busca a justiça uma 

resposta tempestiva e útil. A partir daí, podemos 

utilizar os conceitos já bem estruturados na 

medida cautelar, em que se verifica a possi-

bilidade de indenização, medidas de ofício, 

tempo de duração da medida, dentre outras, e 

aplicá-las à tutela antecipada, eis que os dois 

institutos jurídicos possuem a mesma natureza 

emergencial. 

José Roberto dos Santos Bedaque,6 em “tutela 

Cautelar e tutela Antecipada: tutelas Sumárias 

e de Urgência” (2009), analisa a tutela sumária 

para as hipóteses em que a proteção deva ser 

prestada com urgência, a fim de preservar 

direitos não exclusivamente patrimoniais, em 

relação aos quais a demora do processo é fator 

de dano irreversível. Aprofundando o tema, 

afirma a natureza jurídica das tutelas cautelares 

e antecipatórias para constatar a estrutura provi-

sória de ambas. e conclui, que “seria melhor 

seria tratá-las em conjunto e submetê-las ao 

mesmo regime jurídico”.

o autor mencionado faz uma digressão a 

respeito da possibilidade de concessão de 

tutela antecipada em processo prévio, tal como 

ocorre nas cautelas conservativas antecedentes 

(CPC, art. 796). Reafirma que a conclusão está 

fundada na premissa sustentada na obra acima 

mencionada, segundo a qual a tutela antecipada 

constitui espécie do gênero cautelar, porque é 

sumária e provisória. Nessa mesma linha, afirma 

que a ambas se aplicaria o disposto no artigo 

807, 2ª parte.

Cândido Rangel Dinamarco7 em “A Reforma 

da Reforma” exalta a edição do § 7º do art. 

273 do CPC ao afirmar: “esse parágrafo tem, 

porém a virtude de ser explícito e específico, 

abrindo caminho à exorcização do fantasma 

da radical distinção entre medidas cautelares e 

antecipatórias.”

6BeDAQUe, José Roberto dos Santos. tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de Urgência (tentativa de sistematização). 5. ed. 
São Paulo: Malheiros editores, 2009.

7DINAMARCo, Cândido Rangel. a Reforma da Reforma. 3. ed.  São Paulo: Malheiros editores, p. 200.
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esclarece o processualista que:

A fungibilidade existente no art. 273, § 7º, do 

CPC entre a cautelar e a tutela antecipada deve 

ser o canal posto pela lei à disposição do intér-

prete e do operador do direito para a necessá-

ria caminhada rumo à unificação das teorias 

das medidas urgentes. Afirma que há muito na 

disciplina explícita das cautelares, que compor-

ta plena aplicação às antecipações de tutela. 

Cândido Dinamarco (2009)8 finalmente sugere 

em sua obra “Nova era do Processo Civil” o 

acréscimo de um dispositivo ao artigo 273, 

assim redigido: “aplica-se a antecipação de 

tutela, no que couber, o disposto no Capítulo I 

do título único do livro III deste Código.”

4 CoNSIDeRAçõeS FINAIS

Como se pode observar, os doutrinadores vêm 

aceitando a possibilidade de aplicação do 

regime jurídico das medidas cautelares à tutela 

antecipada como forma de garantir o acesso à 

justiça. 

Pretende-se neste breve estudo sinalizar para 

um novo caminho de adoção de um regime 

unificado em relação às medidas de urgência, o 

que poderá simplificar e conferir presteza à pres-

tação jurisdicional com o afastamento de distin-

ções processuais que não têm demonstrado 

resultados eficazes à realização da justiça.

Para finalizar, afiguram-se pertinentes as obser-

vações de ovídio Baptista (2002)9 a respeito dos 

institutos processuais: 

Diferentemente dos institutos materiais, os ins-
titutos processuais que visam a garantir a tu-
tela jurisdicional dos direitos nascem, por as-
sim dizer, não apenas com selo terreno, mas 
com aquele da eternidade, que lhe é aposto 
por seu próprio destino de realizar a justiça.

8DINAMARCo, Cândido Rangel. nova era do processo civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros editores, 2009. 

9BAPtIStA DA SIlvA, ovídio. Racionalismo e tutela Preventiva em Processo Civil. Rt, n. 801, jul. 2002-91º.
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1 CoNSIDeRAçõeS INICIAIS

tendo como ponto de partida decisões do 

Superior tribunal de Justiça – StJ – sobre a 

novação, o presente trabalho visa delinear o 

regime jurídico dessa forma especial ou indi-

reta de extinção das obrigações, de modo que, 

ao final, seja possível manifestar-se no sentido 

eXtinçÃo das oBriGaçÕes Por noVaçÃo:
em busca de definição conceitual a partir da jurisprudência do StJ

César Fiuza*
Roberto Henrique Pôrto Nogueira**

ReSUMo

Motivado pelo ambiente de crise no cenário do Direito das obrigações e a partir de 

decisões do Superior tribunal de Justiça sobre a novação, em especial da Súmula 

n. 286, o presente trabalho pretende realizar uma análise das fontes legais e jurispru-

denciais dessa forma especial ou indireta de extinção de obrigações, a fim de delinear 

seu regime jurídico, de modo que, ao final, seja possível manifestar-se no sentido de 

confirmação ou redefinição dos contornos clássicos do instituto. o estudo defende que 

a novação possui natureza jurídica de contrato, e, como tal, os mesmos pressupostos 

e elementos de existência e requisitos de validade, podendo ser invalidada em caso 

de eventuais defeitos ou ofensa a princípios jurídicos pertinentes. 

Palavras-chave: Novação. extinção de obrigações. obrigações. Contrato. Princípios. 

de confirmação ou redefinição dos contornos 

clássicos do instituto.

os sujeitos de relações jurídicas obrigacio-

nais, ao optarem pela novação, consideram, 

normalmente, seus contornos clássicos, sendo 

que a eventual desconsideração dos mesmos 

pela jurisprudência pode levar à imprevisibili-
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dade quanto à aplicação da norma jurídica e, 

portanto, à falta de segurança jurídica. 

Assim, o Direito começa a perguntar-se pelos 

limites da crescente intervenção estatal na 

esfera privada. trata-se, talvez, do movimento 

inverso à relativização dos direitos subjetivos, 

não para afastar a relevância dos princípios, 

mas para estabelecer que tais princípios não 

podem ser invocados ao arrepio da segurança 

jurídica.

logo, toda a análise almejada será empre-

endida por meio de atitude hermenêutica, 

assim entendida como meio de percepção 

de verdade mais profunda, por intermédio de 

métodos de interpretação capazes de deflagrar 

o significado das normas (RIBeIRo; BRAGA, 

2008). Nesse escopo, serão considerados os 

conteúdos normativos dos princípios jurídicos 

havidos no Direito Privado, aplicáveis ao caso 

em discussão, e suas interações e implicações 

para as compreensões que serão formadas.

A organização sistemática das fontes doutri-

nárias, legais e jurisprudenciais viabilizará o 

estudo da novação como forma de extinção da 

obrigação. A obrigação, por sua vez, deverá 

ser esboçada no contexto da atualidade. 

A operacionalização do trabalho proposto 

acontecerá, essencialmente, por meio de 

coleta de dados em fonte bibliográfica e 

documental. 

o trabalho poderá, eventualmente, apresentar-

se jurídico-prospectivo, no caso de os resultados 

apontarem tendências que pendam de abor-

dagem científica específica.

todo o escorço será desenvolvido tomando 

como marco o paradigma do estado Demo-

crático de Direito, delineado pela Constituição 

Federal (BRASIl, 1988) e espelhado na esfera 

privada pelo Código Civil (BRASIl, 2002).

Antes de tudo, é preciso que a empreitada se 

justifique. A apresentação do problema poderá 

ocorrer de maneira mais clara. em seguida, 

o tratamento das obrigações e suas fontes é 

relevante para a constatação da necessidade 

da identificação das mudanças havidas na 

atualidade, em decorrência do paradigma do 

estado Democrático de Direito e da nova prin-

cipiologia aplicável ao Direito das obrigações. 

o esboço do regime legal da novação será 

trazido ao texto para que sirva de pressuposto 

às eventuais mudanças reconhecidas pela juris-

prudência em destaque, concluindo-se, ao final, 

pela arquitetura atual da novação.

2 JUStIFICAtIvA

Muito se tem falado acerca dos reflexos do 

estabelecimento do paradigma do estado 

Democrático de Direito, que tornou notória a 

crise institucional, interpretativa e sistemática 

do Direito Privado, culminando com o deline-

amento de princípios, nem sempre novos, aptos 
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a orientar o processo de justificação e aplicação 

das normas.

em princípio, tudo o que se vê são mudanças. 

Novas feições, novos contornos, institutos repa-

ginados e, até mesmo, novos institutos.

De fato, a atualidade constitui importante fase 

do Direito Privado, no sentido de que, não 

coincidentemente, todas as suas fontes passaram 

a produzi-lo e reproduzi-lo, em um processo 

que teve início com o advento da Constituição 

Federal (BRASIl, 1988) e que teve auge com 

o ingresso das normas trazidas pelo Código 

Civil (BRASIl, 2002) no ordenamento Jurídico 

Pátrio.

Característica marcante dos textos normativos 

citados é a possibilidade de intervenção do 

estado na vida privada. tal intervenção não é 

ilimitada e, conforme a Constituição (BRASIl 

1988), o estado Brasileiro, que tem como funda-

mento a dignidade da pessoa humana, pode 

atuar para construir uma sociedade livre, justa e 

solidária, garantir o desenvolvimento nacional, 

erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir 

as desigualdades sociais e regionais, promover 

o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação.  

vale dizer: talvez seja o interesse social o maior 

permissivo de intervenção estatal e, por conse-

guinte, de relativização dos direitos subjetivos. 

Representam, contudo, os mais importantes 

limites à atuação do estado. Significa dizer 

que ocorre, de fato, a superação da tradicional 

dicotomia Direito Público x Direito Privado, 

sem que isso signifique, justifique ou legitime 

a submissão absoluta do Direito Privado aos 

objetivos solidaristas estatais.

todo o Direito vive o fenômeno da personali-

zação. Nunca a dignidade da pessoa humana 

foi tão invocada para legitimar a relativização e 

interpretação de normas jurídicas. lado outro, 

a aceleração desse processo de promoção 

da dignidade humana pode, eventualmente, 

atropelar a dignidade humana, sobretudo em 

relações jurídicas, quando a dignidade de uma 

parte pode ser alcançada à custa da indignidade 

de outra.

o panorama jurídico privatístico atual acaba 

por fazer repensar as instituições de Direito 

Civil. Ressalta-se, costumeiramente, o que há 

de novo. As estruturas, entretanto, permanecem 

incólumes.

Assim, se o paradigma do estado Democrá-

tico de Direito determinou a consolidação da 

possibilidade de intervenção estatal na esfera 

privada, para fixar as barreiras da função social 

à liberdade econômica, consolidou, também, o 

espaço da legítima liberdade econômica.

Ademais, segurança jurídica passou a aproximar-

se de justiça social, em superação da era da 
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codificação e da rigidez semântica das leis, para 

privilegiar a atitude interpretativa. os sistemas 

sociais são admitidos como sistemas complexos, 

menos rígidos e de limites flexíveis. A concepção 

dos sistemas muda. A sistematização continua 

garantindo a segurança jurídica e, no Brasil, de 

tradição romano-germânica, a lei mantém-se 

como uma das mais relevantes fontes do Direito. 

obviamente, estará sujeita à interpretação para 

a sua correta aplicação.

o que se reconstrói é tão importante quanto o 

que se mantém, para a consistência da identidade 

do ordenamento jurídico privatístico.

Por tudo isso, não é razoável atestar novos lindes 

da novação, em desconsideração do que subsiste, 

no ordenamento jurídico. Por outro lado, é rele-

vante a tentativa de reconhecer as influências do 

contexto da atualidade que atingem a novação.

3 ReGIMe leGAl

Cumpre apresentar, novamente, o objeto deste 

estudo, qual seja, a abordagem dos contornos 

clássicos e atuais da novação. Para tanto, alguns 

resgates são necessários.

o elemento jurídico das obrigações, qual seja, 

o vínculo que une os sujeitos da relação jurídica 

obrigacional, já nasce com a característica da 

transitoriedade, o que quer dizer que a fatalidade 

de sua futura extinção é da essência da ideia de 

obrigação civil.

A maneira convencional de extinção das obri-

gações é o pagamento. é convencional por ser 

o modo deliberado pelas partes de extinção da 

relação havida entre si. é, portanto, efeito direto 

das obrigações. o pagamento, como é sabido, 

é também direito do devedor, de exonerar-se da 

obrigação. e, em regra, depende da aceitação 

do credor.

o pagamento, em sentido estrito, é o ato por 

meio do qual o devedor satisfaz, com exatidão, 

o direito do credor, com a consequente extinção 

da obrigação (FIUzA, 2004, p. 317).

o pagamento é sempre ato espontâneo ou volun-

tário. é ato formal, diante da necessidade de sua 

comprovação, por meio da quitação, cujos requi-

sitos são estabelecidos pelo artigo 320 do Código 

Civil (BRASIl, 2002). Quanto à prestação, é exato 

e indivisível. Ademais, há de ser realizado no 

tempo, modo e lugar convencionados. Para que 

possua efeito liberatório, para o devedor, além 

de extintivo da obrigação, o pagamento deve ser 

feito por quem de direito, a quem de direito. 

Nem sempre o pagamento em sentido estrito 

ocorre. A lei (BRASIl, 2002) prevê outras formas 

lícitas de satisfação do credor, diversas do paga-

mento. São modos indiretos ou especiais de 

extinção das obrigações. Significa que a extinção 

não decorre do cumprimento da obrigação, puro 

e simples, mas, sim, de ajustes em um ou alguns 

dos elementos da obrigação, desde que haja o 

contentamento do credor.
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A novação é espécie de forma especial ou indi-

reta de extinção das obrigações, que interessa às 

metas traçadas. trata-se da extinção da obrigação 

original, por meio da constituição de uma nova 

obrigação, autônoma e desejada, que substitui a 

anterior, e desta nada aproveita.

No rigor dos termos, não há nova dívida, nem 
transformação de uma dívida (ou obrigação) em 
outra, mas dívida que assume o lugar de outra. 
o vínculo anterior não perdura; é substituído ins-
tantaneamente. Se a nova dívida não fosse qua-
lificada como novação, o devedor estaria dupla-
mente vinculado, por essa e pela dívida antiga. 
Apenas no aspecto formal o credor é satisfeito, 
porque a dívida anterior ficou extinta, sem ter ele 
recebido a prestação do devedor: extinguiu-se 
constituindo outra no mesmo instante. em ou-
tras palavras, o mesmo negócio jurídico é extin-
tivo e constitutivo. (lôBo, 2005, p. 250-251) 

A constituição da nova obrigação pode ocorrer, 

conforme previsão do artigo 360 do Código Civil 

(BRASIl, 2002), quando o devedor contrai com 

o credor nova dívida para extinguir e substituir a 

anterior; quando novo devedor sucede ao antigo, 

ficando este quite com o credor; ou quando, 

em virtude de obrigação nova, outro credor é 

substituído ao antigo, ficando o devedor quite 

com este.

Ao que se pode abstrair da redação do dispositivo 

legal em referência, a novação pode respeitar 

ao elemento objetivo da obrigação, no caso de 

alteração substancial da prestação, ou pode, 

lado outro, concernir à modificação do elemento 

subjetivo, implicando, assim, mudança em um 

dos pólos da relação obrigacional. trata-se das 

duas espécies de novação, objetiva e subjetiva.

em todos os casos, vale repetir: o ânimo de 

novar, expresso ou tácito, mas inequívoco, é 

da essência da novação. Caso esse desígnio 

não exista ou não possa ser indubitavelmente 

constatado, a segunda obrigação confirma, 

simplesmente, a primeira.

A própria lei estabelece a única hipótese na qual 

a obrigação extinta pode ser resgatada, e, assim, 

produzirá efeitos. No caso de novação subjetiva 

passiva, se o novo devedor for insolvente, não 

tem o credor, que o aceitou, ação regressiva 

contra o primeiro, salvo se este obteve por má-fé 

a substituição.

Ademais, deve ser consignado que, com 

exceção das obrigações simplesmente anulá-

veis, não podem ser objeto de novação obri-

gações nulas ou extintas (art. 367 do Código 

Civil de 2002).

Cabe concluir que a novação válida, negócio 

jurídico autônomo, por força de ser regime 

legal, não autoriza, regra geral, a pós-eficácia 

ou ressurreição da obrigação extinta. 

4 NAtURezA JURíDICA

Reconhece-se, como fonte das obrigações civis, 

um fato, normalmente um ato humano, sobre o 

qual incide a norma jurídica. esse fato pode ser 

um negócio jurídico, um fato lesivo ou um ato 

gerador de enriquecimento sem causa (FIUzA, 

2004, p. 279-280).
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o fato jurídico deve, ainda que tangencial-

mente, ser atribuído a pessoa determinada para 

fins de gênese do débito e, eventualmente, da 

responsabilidade. Inexiste, igualmente, negócio 

jurídico sem identificação dos dois pólos subje-

tivos, tampouco obrigação de reparar o dano ou 

de restituir, se a mesma não puder ser imputada 

a alguém. 

Independentemente do fato responsável pela 

gênese de uma obrigação, a mesma pode ser, 

eventualmente, extinta, pela via especial ou 

indireta da novação. esta depende da vontade 

consciente e manifesta dos sujeitos da relação 

obrigacional, de constituírem, deliberadamente, 

nova obrigação, em substituição da anterior. 

Significa dizer que a novação possui natu-

reza jurídica de negócio jurídico bilateral. “A 

novação é o negócio jurídico no qual nova 

dívida substitui e extingue uma anterior” 

(lôBo, 2005). Como tal, possuirá os mesmos 

pressupostos e elementos de existência dos 

contratos, bem como deverá atender a seus 

requisitos de validade.

tem-se que os pressupostos são anteriores e 

extrínsecos ao contrato, essenciais para a exis-

tência do mesmo. os elementos essenciais, 

por sua vez, são contemporâneos à formação 

da avença e, por natureza, também são perti-

nentes à existência. A ausência desses pressu-

postos e elementos ocasiona a inexistência do 

negócio. 

os requisitos de validade são outras quali-

dades que podem ser exigidas ou relacionadas 

aos pressupostos, assim como aos elementos. 

Somente importam à validade do contrato. Por 

conseguinte, os requisitos sempre se ligam a 

pressupostos ou a elementos.

São requisitos de validade da novação, além da 

existência de obrigação originária a ser extinta 

por substituição concomitante de uma nova e 

do animus novandi, os demais requisitos de vali-

dade de qualquer outro contrato, quais sejam, a 

capacidade de fato, legitimidade, idoneidade do 

consentimento, idoneidade do objeto (licitude, 

possibilidade física e jurídica, determinabilidade 

e economicidade) e prescrição e proibição de 

forma. 

5 PRINCíPIoS APlICáveIS

Do mesmo modo, a novação estará sujeita à 

aplicação dos princípios informadores especí-

ficos do Direito Contratual, conforme abaixo.

Princípios são normas, não necessariamente 

generalistas, abstraídas das obrigações políticas 

associativas e, assim, genuínas, impassíveis de 

predeterminação de aplicabilidade, havidas 

em um determinado contexto sociojurídico, 

delineado pelas práticas de pensamento e 

linguagem nas quais se inscrevem. 

tais princípios consideram a trajetória pretérita 

do Direito, para a atitude interpretativa criativa 
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construtiva, de modo a possibilitar a continui-

dade do processo em desenvolvimento, sem 

jamais aprisionar ao passado ou esboçar proje-

ções desarrazoadas para o futuro (DWoRKIN, 

2003).

A aplicação desses princípios, segundo 

DWoRKIN (2003), passa por duas dimensões 

de prova: a adequação, que sugere que a interpre-

tação que for adotada deve fluir ao longo de todo 

o texto, de maneira padronizada, na crença de 

que a continuidade o precedeu; e a justificação, 

por meio da qual a aplicação de determinado 

princípio deve ser passível de justificar-se como 

capaz de continuar o projeto de desenvolvimento 

do conteúdo coerente do Direito. 

Diante disso, os princípios jurídicos não admitem 

ser hierarquizados ou ponderados, pois isso 

acabaria, em última análise, por definir regras de 

aplicação, de modo a mitigar a consideração das 

peculiaridades do caso concreto (NoGUeIRA, 

2009). 

 Informam a novação, enquanto negócio 

jurídico bilateral, os princípios da dignidade da 

pessoa humana, da autonomia privada, da boa-fé 

objetiva e da justiça contratual. Ademais, sem 

adentrar na controvérsia de ser ou não princípio, 

é certo que a liberdade de contratar deve ser exer-

cida em razão e nos limites da função social.

o princípio da dignidade da pessoa humana, 

de certo modo, advém da superação do para-

digma do individualismo, enquanto doutrina 

filosófica prevalente no contexto do liberalismo 

econômico determinante do Direito, no século 

xvIII. A noção de indivíduo comporta a ideia 

de proteção da vida. ocorre que, diante dos 

reflexos sociais da revolução industrial, do 

processo de urbanização e da busca exacerbada 

pelo lucro, em práticas comerciais marcadas 

pela liberdade mercadológica e pela presunção 

de igualdade, o simples direito à vida não mais 

se apresenta suficiente para garantir a vida de 

forma plena, com condições para que a pessoa 

desenvolva suas diversas potencialidades. 

Assim, o Direito é chamado a tutelar a digni-

dade da pessoa humana, por meio de tarefas 

de proteção, que se especializam na medida 

em que ocorre a transposição da ideia unitária 

de indivíduo, para dirigir-se não a um sujeito 

abstrato, dotado de capacidade negocial, “mas, 

sim, a uma pessoa situada concretamente nas 

suas relações econômico-sociais.” (NeGReIRoS, 

2003, p. 18).

o princípio da dignidade da pessoa humana, 

no tocante aos contratos, determina que esses, 

enquanto meios de geração de riquezas, de 

movimentação da cadeia produtiva, “devem ser 

instrumentos de promoção do ser humano e de 

sua dignidade” (FIUzA, 2004, p. 378).

Significa que o contrato passa a ser concebido 

como meio de promoção da pessoa em sua 

dignidade, de modo que qualquer relação 
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contratual que mitigue a dignidade humana 

padece de legitimidade jurídica, submetendo-

se à intervenção estatal, no sentido de ajustá-la 

para a consecução desse fim maior: considerar 

o ser humano, enquanto contratante, para além 

do indivíduo, para recepcioná-lo como pessoa, 

cuja promoção da dignidade constitui dever do 

estado.

A novação poderá ser revista, em hipótese de 

afronta ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, para acolher o debate acerca das obri-

gações substituídas.

A compreensão do princípio da autonomia 

privada impõe o tratamento da noção de liber-

dade jurídica, que possibilita que o indivíduo 

possa praticar atos e, eventualmente, decidir 

por seus efeitos no mundo jurídico. trata-se do 

querer, da vontade do indivíduo, para criação, 

modificação ou extinção de relações jurídicas. 

A autonomia para deliberar sobre os efeitos, 

contudo, não é, em absoluto, livre, desvinculada 

de questões econômicas ou sociais. Devem 

ceder espaço desigualdades e injustiças trazidas 

por sua aplicação direta e prevalente. Ademais, 

deve ser exercida à luz do paradigma do estado 

Democrático de Direito e nos exatos limites da 

ordem pública e do bem comum.

Significa que a liberdade é constitucionalmente 

estatuída, de modo que a autonomia das partes 

é assegurada pelo Direito. e essa autonomia 

é exatamente a autonomia privada, ou seja, a 

autonomia reservada à pessoa, do mesmo modo 

que limitada à consideração da dignidade das 

demais pessoas.

Diante de todo o esboçado, cumpre definir 

o princípio da autonomia privada. As pala-

vras de Flávio tartuce muito aproveitam à 

investigação:

[...] o princípio da autonomia privada pode ser 
conceituado como sendo um regramento bási-
co, de ordem particular – mas influenciado por 
normas de ordem pública –, pelo qual na forma-
ção dos contratos, além da vontade das partes, 
entram em cena outros fatores: psicológicos, po-
líticos, econômicos e sociais. trata-se do direito 
indeclinável da parte de regulamentar os seus 
próprios interesses, decorrente da dignidade hu-
mana, mas que encontra limitações em normas 
de ordem pública, particularmente nos princípios 
sociais contratuais (tARtUCe, 2007, p. 180).

Sendo flagrante o comprometimento da auto-

nomia provada de uma das partes que firmam 

novação, será cabível a sua revisão.

o princípio da boa-fé, acompanhado da quali-

dade da probidade, confere ao Direito atual a 

roupagem de sistema ético-jurídico, por estabe-

lecer padrões éticos, objetivamente considerados, 

evidenciados na intersubjetividade. A despeito 

dos parâmetros éticos aprioristicamente extraídos 

do princípio em alusão, não se exaure a possibi-

lidade de densificação de seu conteúdo diante 

do caso concreto. Daí, é possível a afirmação de 

que, por esse novo modelo jurídico, prevalece a 

ética intersubjetiva à dogmática positiva.



JUStIçA eM RevIStA 43

A boa-fé objetiva independe da intenção ou 

convicção do integrante da relação jurídica, mas, 

sim, do atendimento a padrões éticos juridica-

mente estabelecidos, considerados objetivamente. 

Determina a consideração dos interesses legítimos 

da contraparte, o que é típico de um comporta-

mento leal, probo, honesto, e formaliza dever de 

lisura, correção e lealdade (AMARAl, 2006, p. 

420).

São aportadas três funções ao princípio da boa-fé 

objetiva, que preenchem seu conteúdo deôntico. 

São elas: a função interpretativa; função limitadora 

ou de controle; e função integrativa. Cada uma 

delas reporta-se intimamente com a positivação 

do princípio, em três momentos distintos, pelo 

Código Civil (BRASIl, 2002).

A função interpretativa é reconhecida ao princípio 

da boa-fé objetiva em vinculação com a previsão 

do dispositivo normativo do artigo 113 do Código 

Civil (BRASIl, 2002), segundo o qual “os negócios 

jurídicos devem ser interpretados conforme a 

boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”.

A função de controle é consectário do que prevê 

o Código Civil (BRASIl, 2002) em seu artigo 187. 

versa sobre o abuso do direito. Assim, a boa-fé 

objetiva, em sua função de controle, está direta-

mente relacionada à teoria do abuso de direito 

para limitar ou impedir o exercício de direitos 

que emergem da relação contratual. “[...] o exer-

cício de um direito será irregular, e nesta medida 

abusivo, se consubstanciar quebra de confiança e 

frustração de legítimas expectativas” (NeGReIRoS, 

2006, p. 140-141).

A função de controle tem a si vinculado o reco-

nhecimento de algumas figuras jurídicas, todas 

representativas de limites ao exercício abusivo 

de direitos. São figuras protetivas das legítimas 

expectativas dos atores da relação jurídica contra-

tual, usualmente, taxadas de supressio, surrectio, 

tu quoque, venire contra factum proprium e duty 

to mitigate the loss.

A supressio é explicada como a supressão de 

um direito, com o passar dos tempos, em razão 

da renúncia tácita do mesmo pelo seu não exer-

cício. Correlatamente, surge um direito para o 

devedor, por meio da surreição ou surrectio, ou 

seja, um direito que não existia passa a existir, 

em decorrência da efetividade social, de acordo 

com os bons costumes. Desse modo, a supressio 

e a surrectio seriam duas faces da mesma moeda. 

tu quoque é relativa ao reconhecimento de que 

o contratante que violou uma norma jurídica não 

pode tirar proveito da situação em próprio favor. 

A venire contra factum proprium relaciona-se 

com a vedação do comportamento contraditório, 

ou com a proibição de que determinada pessoa 

exerça um direito próprio de modo a contrariar 

um comportamento anterior. Por fim, o duty to 

mitigate the loss, como a atribuição ao credor 

da obrigação lateral de evitar o agravamento do 

próprio prejuízo, sendo que, caso não o faça, terá a 

impossibilidade de se restituir da parte que poderia 

ter evitado (tARtUCe, 2007, p. 205-211).
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Por fim, a positivação da função integrativa do 

princípio da boa-fé objetiva é reconhecida no 

artigo 422 do Código Civil (BRASIl, 2002), que 

institui que “os contratantes são obrigados a 

guardar, assim na conclusão do contrato, como 

em sua execução, os princípios de probidade 

e boa-fé”.

A integração refere-se aos respectivos efeitos 

da boa-fé objetiva sobre os contratos, cons-

tituindo-se no processo por meio do qual 

as eventuais lacunas existentes no negócio 

jurídico, resultantes da ausência de normas 

aplicáveis ao caso concreto, são preenchidas. 

Possibilita preencher as lacunas do conteúdo 

contratual, conforme os citados parâmetros 

éticos, objetivamente apurados, e provenientes 

do próprio ordenamento, além de irradiar 

deveres anexos de conduta, que, para teresa 

Negreiros (2006, p. 150) são a especialização 

da exigência de as partes se comportarem em 

conformidade com os ditames da boa-fé, o que 

engendraria os deveres instrumentais, também 

denominados deveres laterais ou anexos, quais 

sejam, lealdade, cooperação, informação, 

dentre outros. 

todo esse conteúdo do princípio da boa-fé 

objetiva informará, quando da novação, a 

relação havida entre as partes.

o princípio da justiça contratual determina a 

extensão da noção de igualdade, para que essa 

compreenda, para além da igualdade formal, 

a igualdade substancial. esta última ocupa-se 

da comutatividade contratual e da distribuição 

equitativa de ônus e riscos. 

o referido princípio manifesta-se por meio 

de normas que promovem a igualdade 

substancial:

Nas obrigações em geral, e nos contratos em 
particular, todos os aspectos da igualdade de-
vem ser rigorosamente observados, uma vez que 
o contrato é uma instituição social, que tem, de 
todas as instituições de direito das obrigações, 
influência mais constante e direta sobre a vida 
do cidadão (AGUAR JúNIoR, 2008, p. 563).

álvaro villaça Azevedo (2002, p. 29) defende 

que o mesmo é princípio essencial, porque 

exige a equivalência e equilíbrio das prestações 

no curso das contratações, uma vez que às 

partes é dado saber, desde o início das trata-

tivas, quais serão seus proveitos econômicos 

e suas perdas.

outra manifestação do princípio da justiça 

contratual é a inclusão, no rol dos defeitos do 

negócio jurídico, da lesão e do vício de consen-

timento do estado de perigo, para preservar o 

real equilíbrio de distribuição de riscos e ônus 

do contrato. 

A possibilidade de ajustamento das prestações 

por meio de revisão forçada e a consequente 

conservação do contrato, ou a de resolução do 

contrato por onerosidade excessiva são, igual-

mente, expressões da busca do ordenamento 

jurídico pela justiça contratual. 
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vale destacar, ainda, a positivação do princípio 

proibitivo do enriquecimento sem causa, do 

artigo 884 do Código Civil (BRASIl, 2002), que 

viabiliza a remoção de acréscimos indevidos de 

determinado patrimônio, além de possuir função 

residual, servindo, em última análise, para discutir 

desequilíbrios contratuais injustificados. 

logo, o acordo novatório deve pautar-se 

pela justiça e equilíbrio nos riscos e ônus do 

negócio.

Por fim, ocorre a limitação no exercício dos 

direitos subjetivos, pelo necessário atendimento 

à função social. trata-se da necessidade de 

aproveitamento dos recursos e, sobretudo, na 

imposição de conduta negativa para evitar que 

interesses individuais façam emergir efeitos 

indesejados nas esferas de interesse alheio e de 

interesse social. 

logo, os efeitos da relação contratual podem ser 

reconhecidos como de repercussão social, sendo 

cabível, excepcionalmente, a medida extrema da 

intervenção do estado.

os contratos, portanto, passam a ser concebidos 

em termos econômicos e sociais (FIUzA, 2003, 

p. 27). 

A novação deve ser concluída e executada de 

forma socialmente responsável, com a finalidade 

de assegurar o equilíbrio social. e atenderá esse 

objetivo se servir de instrumento para a circu-

lação e distribuição da riqueza, sem mitigar, 

contrariar ou obstacularizar os interesses social-

mente relevantes.

6 A JURISPRUDêNCIA Do StJ e PoSSíveIS 

SolUçõeS Ao PRoBleMA APReSeNtADo

Inicialmente chamou a atenção a Súmula n. 

286 do StJ1, segundo a qual a renegociação 

de contrato bancário ou a confissão da dívida 

não impede a possibilidade de discussão sobre 

eventuais ilegalidades dos contratos anteriores 

(BRASílIA, 2004).

A referida súmula não menciona a natureza 

jurídica da dita renegociação de dívida. Parece, 

e assim entende a doutrina (tARtUCe, 2005), 

tratar-se de novação.

logo, a despeito da ocorrência de novação, seria 

permitido ao Poder Judiciário discutir eventuais 

ilegalidades dos contratos anteriores.

Desse modo, surgem algumas alternativas 

interpretativas. 

A primeira delas considera que há uma pós-

eficácia das obrigações já extintas. ou até mesmo 

que a novação não mais extingue, definitiva-

mente, a obrigação originária. Concebe uma 

1Súmula n. 286. A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegali-
dades dos contratos anteriores (BRASílIA, 2004).
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inovadora novação, que põe fim à obrigação, 

somente até que alguma das partes desista da 

mesma, provocando a verdadeira ressurreição. 

A segunda alternativa entende que a súmula, 

de fato, é versante sobre a novação. entre-

tanto, o resgate de discussões pertinentes a 

contratos anteriores somente é forçoso, bem 

como possível, quando tem lugar a nulidade 

ou anulação da novação. trata-se dos casos em 

que a novação propriamente dita não atende 

requisito de validade dos contratos, apresenta 

defeito ou ofende princípio informador do 

Direito Contratual. 

Indispensável que se conheçam as variáveis, 

para em seguida, à luz dos princípios jurídicos 

no Direito Privado, buscar conclusão coerente, 

que reconheça as novidades, sem abrir mão da 

segurança jurídica.

o julgado abaixo sugere que, de fato, a Súmula 

n. 286 do StJ diz respeito à novação. e, consta-

tada a sua ocorrência, vislumbra a possibilidade 

de revisão de contratos extintos. Significaria 

dizer que, em qualquer caso de novação, seria 

possível a revisão de contratos anteriores, 

independentemente de existência de causa de 

invalidação da novação. 

PRoCeSSUAl CIvIl. AGRAvo ReGIMeNtAl 
No ReCURSo eSPeCIAl. SISteMA FINAN-
CeIRo De HABItAção. FCvS. Revisão De 
contRato já eXtinto Pelo PaGamento. 
PossiBiliDaDe. PReCeDeNteS. 1. é pacífica 
a jurisprudência desta Corte no sentido da pos-

sibilidade de revisão judicial de contratos já ex-
tintos pelo pagamento ou objeto de novação. 2. 
A revisão judicial do contrato originário poderá 
proporcionar ao mutuário vantagens superiores 
ao desconto que ele obteve por intermédio do 
acordo que celebrou com o agente financeiro, 
para a quitação antecipada. 3. Deve ser levado 
em conta, ainda, o fato de que o contrato obje-
to da presente demanda conta com a garantia 
da quitação do saldo devedor com recursos do 
Fundo de Compensação de variações Salariais – 
FCvS, a afastar a responsabilidade do mutuário 
no tocante ao referido débito. 4. Não se pode fa-
lar, assim, em impossibilidade jurídica do pedido 
ou mesmo em ausência de interesse processu-
al. 5. Agravo regimental desprovido. (BRASílIA, 
2008, AgRg no Resp 878.525/RS). (Grifos nossos)

e em seu voto, a Sra. Ministra relatora ainda 

considerou:

o recurso não merece prosperar. Conforme sa-
lientado na decisão agravada, a revisão judicial 
do contrato originário poderá proporcionar ao 
mutuário vantagens superiores ao desconto que 
ele obteve por intermédio do acordo que cele-
brou com o agente financeiro, para a quitação 
antecipada. Reafirma-se, por oportuno, que a 
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de 
que é possível a revisão judicial de contratos já 
extintos pelo pagamento ou objeto de novação 
(...). (BRASílIA, 2008, AgRg no Resp 878.525/RS).

logo, o fundamento da revisão parece ser a 

possibilidade de proporcionar maiores vanta-

gens a uma das partes, no caso, o mutuário, 

mesmo que a desconsideração da novação 

reduza a sua autonomia privada.

outras decisões denotam o posicionamento do 

tribunal de, em algumas circunstâncias, e sem 

adentrar os requisitos de validade da novação, 

conceber o retorno de efeitos de obrigações 

extintas, em aplicação da Súmula n. 286:
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ReGIMeNtAl. CoNtRAtoS. novação. Re-
visão. – A renegociação ou novação da dí-
vida não impede a possibilidade de revisão 
dos contratos anteriores. Incide a Súmula 286. 
(BRASílIA, 2006, AgRg nos eDcl no ReCUR-
So eSPeCIAl N. 789.354 – Mt). (Grifos nossos)

CoNtRAto BANCáRIo. NovAção. RevISão. 
– A renegociação ou novação da dívida não veda a 
possibilidade de revisão dos contratos anteriores. In-
cide a Súmula 286. – A não juntada dos contratos an-
teriores pelo credor, apesar de devidamente intimado 
para tanto, acarreta a extinção do processo executivo 
sem julgamento do mérito. (BRASílIA, 2007, AgRg 
no AGRAvo De INStRUMeNto N. 801.930 – SC).

AGRAvo ReGIMeNtAl eM ReCURSo eSPeCIAl – 
ação Revisional De contRato De aBeRtU-
Ra De cRÉDito em conta-coRRente – NeGA-
tIvA De PReStAção JURISDICIoNAl – oMISSão 
– INoCoRRêNCIA – Revisão De contRatos 
eXtintos Pela novação – PossiBiliDaDe – 
lIMItAção DoS JURoS ReMUNeRAtÓRIoS – 
INADMISSIBIlIDADe – CAPItAlIzAção MeNSAl 
DoS JURoS – PRévIA PACtUAção – CoBRAN-
çA – PoSSIBIlIDADe, NoS CoNtRAtoS FIRMA-
DoS APÓS A eDIção DA MP N. 1.963-17 – Co-
MISSão De PeRMANêNCIA – lICItUDe NA Co-
BRANçA – RePetIção Do INDéBIto – PRovA 
Do PAGAMeNto eM eRRo – DeSNeCeSSIDADe 
– SúMUlA 322/StJ – AGRAvo ReGIMeNtAl Não 
PRovIDo. 1. o órgão julgador não é obrigado a 
se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas 
partes, mas somente sobre aqueles que entender ne-
cessários para o julgamento do feito, de acordo com 
seu livre convencimento fundamentado, não carac-
terizando omissão ou ofensa à legislação infracons-
titucional, resultado diferente do pretendido pela 
parte . 2. “a renegociação de contrato bancário ou 
a confissão da dívida não impede a possibilidade de 
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contra-
tos anteriores.” (Súmula n. 286/StJ). 9. Agravo regi-
mental não provido. (BRASílIA, 2008, AgRg no Re-
CURSo eSPeCIAl N. 655.179 – RS). (Grifos nossos)

em conformidade com as ementas trazidas 

acima, que tiveram seus votos examinados, 

é autorizada, portanto, a conclusão de que o 

StJ reconhece alguma pós-eficácia das obriga-

ções extintas por novação, aproximando-se da 

primeira alternativa interpretativa. Afinal, sem 

desconstituir ou invalidar a novação, retornam 

aos termos de obrigações sepultadas.

ocorre que o regime jurídico da novação não 

aceita o resgate de efeitos de obrigação extinta, 

tampouco o reconhecimento de pós-eficácia 

ou a ressurreição de obrigações mortas. Mais 

incoerente ainda seria entender que, em razão 

de uma hermenêutica civil-constitucional, a 

novação nunca veda o acesso à discussão de 

obrigações primitivas.

ora, o Código Civil (BRASIl, 2002) reconhece, 

como única hipótese na qual, sem desfazimento 

da novação, a obrigação extinta pode ser redis-

cutida, a eventualidade de novação subjetiva 

passiva, com o novo devedor insolvente, conju-

gada à má-fé do devedor inicial na obtenção 

da substituição. em adição, há proibição de 

novação de obrigações nulas ou extintas.

Nos acórdãos apresentados, não foram aven-

tadas ocorrências albergadas pelo regime jurí-

dico da novação, para alcance de obrigações 

primitivas.

lado outro, se a novação válida, por força de 

seu regime legal, não autoriza, regra geral, a pós-

eficácia ou ressurreição da obrigação extinta, as 

decisões do StJ somente poderiam ser insertas 

no ordenamento jurídico se representativas de 
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reconstrução dessa forma especial de extinção 

de obrigações. Para tanto, nesse viés, novação 

não mais constrói a barreira para efeitos de 

relações jurídicas creditícias findas.

Nasceriam entraves intransponíveis, todos 

causados por essa manifestação de reprodução 

incoerente do sistema jurídico. explica-se. Um 

dos fatores caracterizadores da novação é a 

extinção da obrigação originária com a consti-

tuição de uma nova, autônoma, que acontece 

somente quando as partes, indubitavelmente, 

pretendem atuar nesse sentido. Se a novação 

perde sua característica essencial, em diversos 

casos concretos não mais poderá se diferenciar 

de outras figuras extintivas ou de transmissão de 

obrigações, tais como o pagamento com sub-

rogação, a dação em pagamento e a assunção de 

dívida. os efeitos de cada uma das formas extin-

tivas ou de transmissão citadas são diversos. 

logo, a conclusão por essa alternativa interpre-

tativa, além de colocar em xeque a consistência 

da identidade do sistema jurídico, diante da 

incoerência de sua reprodução, traz insegurança 

jurídica, na medida em que não mais são previ-

síveis os efeitos decorrentes de negócio jurídico 

típico, a despeito de seu regime legal escorreito 

e de contornos firmes.

essa primeira alternativa não parece, portanto, 

ser a interpretação da melhor forma de aplicação 

do Direito. Há, contudo, poucas decisões do 

mesmo tribunal, que contribuem para a inter-

pretação coerente e respeitante da perspectiva 

hermenêutica do Direito como integridade e que 

parecem não comprometer a segurança jurídica, 

conforme abaixo:

AGRAvo INteRNo. eMBARGoS De DeClARA-
ção. ReCURSo eSPeCIAl. contRato Ban-
cáRio. Revisão. PossiBiliDaDe. os contratos 
bancários são passíveis de revisão judicial, ainda 
que tenham sido objeto de novação, pois não se 
pode validar obrigações nulas. Agravo a que se nega 
provimento. (BRASílIA, 2007, AgRg nos eDcl no 
Recurso especial n. 713.124 – RS). (Grifos nossos)

e ainda: 

CIvIl. NovAção. Se o ajuste subseqüen-
te não é incompatível com o contrato origi-
nário, só a manifestação expressa das partes 
autoriza o reconhecimento da novação – ine-
xistente no caso concreto. Recursos especiais 
não conhecidos. (BRASílIA, 2005, Recur-
so especial n. 183.509 – RJ). (Grifos nossos)

em ambos os casos, são ressaltados defeitos na 

própria novação. e, se a novação possui natu-

reza jurídica de contrato, e, assim, possui os 

mesmos pressupostos e elementos de existência 

e requisitos de validade do contrato, poderá ser 

invalidada em caso de eventuais defeitos. Nessa 

esteira, a novação submete-se aos preceitos 

normativos dos princípios tangentes ao Direito 

dos Contratos, sendo mister sua revisão em caso 

de inobservância dos mesmos.

especialmente no que se refere aos princípios 

jurídicos, é indispensável frisar que sua norma-

tividade é impassível de predeterminação de 

aplicabilidade. Dependerão do apreço deta-

lhado do caso concreto. 
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Assim, a novação poderá ser desconstituída 

quanto se deflagrarem instrumentos contrários 

à promoção do ser humano e de sua dignidade, 

por força do princípio da dignidade da pessoa 

humana.

Nas hipóteses em que a autonomia privada 

do contratante da novação for mitigada, não 

informada ou manifestada em desequilíbrio ou 

vulnerabilidade, a novação restará contaminada 

pela inidoneidade do consentimento. Por esse 

motivo, quando a novação for expressão de 

típica relação de consumo, terá a si aplicadas 

as normas do Código de Defesa do Consumidor 

(BRASIl, 1990). Mais uma vez, a ofensa ao 

princípio da autonomia privada poderá implicar 

invalidação da novação.

o princípio boa-fé objetiva, por sua vez, como 

norma protetiva das legítimas expectativas das 

partes, pode ser responsável por muitos casos 

de revisão da novação, que, eventualmente, 

ocorrerão quando as partes deixarem de atender 

aos padrões éticos juridicamente estabelecidos, 

considerados objetivamente. os termos da 

novação deverão ser interpretados conforme 

a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. 

o exercício do direito das partes de firmarem 

novação não poderá ser abusivo. 

o princípio da justiça contratual promoverá o 

equilíbrio das partes e das prestações, impedindo 

que a novação conduza uma das partes a uma 

situação de enriquecimento sem causa.

A necessária atenção à função social condicio-

nará a novação ao respeito dos interesses social-

mente relevantes.

trata, toda essa construção hermenêutica, da 

segunda alternativa interpretativa apresentada. A 

Súmula n. 286 do StJ verdadeiramente respeita 

à novação, que, por sua vez, possui natureza 

jurídica de contrato. toda vez que a novação 

não atender aos requisitos de validade, apre-

sentar defeito ou ofender princípio informador 

do Direito Contratual, poderá ser invalidada. 

Diante da natureza do vício, os efeitos poderão 

ser integralmente cassados, ou somente a partir 

da data da invalidação. 

Por conseguinte, é imperioso concluir que a 

súmula admite a possibilidade de discussão sobre 

eventuais ilegalidades dos contratos anteriores, 

que jamais foram extintos, quando invalidada a 

novação. Preconiza a verificação da validade da 

novação, sem pressupor que, invariavelmente, 

a novação perde sua característica essencial de 

extinguir, em definitivo, obrigações anteriores.

Ilustrativamente, vale considerar o posiciona-

mento do tribunal de Justiça de Minas Gerais, 

pelo menos no acórdão transcrito a seguir, no 

qual parece referendar este segundo modelo 

interpretativo, para o problema abordado por 

este estudo:

DIReIto CIvIl. Ação RevISIoNAl. confis-
são De DÍviDa. natUReZa jURÍDica Do 
contRato De DistRiBUição. novação. 
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efeitos Do institUto. vÍcios Do consen-
timento. inocoRRÊncia. ‘o contrato de dis-
tribuição é aquele pelo qual uma pessoa se obriga 
a realizar, mediante retribuição, com caráter de 
habitualidade, mas sem subordinação hierárqui-
ca, operações mercantis por conta de outrem, em 
zona determinada, ou seja, o agente tem à sua 
disposição a coisa a ser negociada. Já o represen-
tante comercial é o empresário que, sem relação 
de subordinação hierárquica trabalhista, desem-
penha, em caráter não eventual, por conta de uma 
ou mais pessoas, a mediação para a realização de 
negócios, agenciando propostas ou pedidos, pra-
ticando ou não atos relacionados com a execução 
dos negócios. Com efeito, quem firma contrato 
de distribuição, não pode reclamar indenização 
referente a contrato de representação comercial.’ 
Precedente do tJMG. havendo as partes celebra-
do renegociação do débito através de instrumen-
to particular de confissão de dívida perfeitamente 
válido, vislumbra-se a novação da dívida advinda 
de contratos pactuados anteriormente, impossibi-
litando a discussão de avenças anteriores. mos-
tra-se imprescindível, para a declaração de nu-
lidade do ato, a comprovação da existência dos 
vícios de consentimento noticiados pela parte. A 
alegação de ter havido um descompasso entre o 
querer manifestado no contrato e o efetivo que-
rer da parte, não evidencia, por si só, o vício de 
consentimento. (MINAS GeRAIS, 2007, Apelação 
Cível 2.0000.00.497888-7/000). (Grifos nossos)

esta é, por certo, a alternativa interpretativa que 

consegue se adequar ao problema proposto, 

justificando-se rede recursiva de elementos que 

é própria do sistema do Direito, já existente. 

Refuta a incoerência reprodutiva e a insegurança 

jurídica, para pautar-se na consideração da inte-

gridade do Direito. 

7 CoNSIDeRAçõeS FINAIS

Buscou-se realizar uma análise das fontes legais 

e jurisprudenciais da novação, partindo-se de 

decisões do Superior tribunal de Justiça sobre 

essa forma especial ou indireta de extinção de 

obrigações. 

A despeito de tantas mudanças terem sido 

frequentemente sugeridas no cenário jurídico 

da atualidade, o estudo quis afirmar que, para a 

identidade, coerência e segurança do direito, o 

que se reconstrói é tão importante quanto o que 

se mantém.

Por esse motivo, foi exposto o regime jurídico 

legal da novação, com ênfase em suas carac-

terísticas essenciais tradicionais. Daí, terem-se 

destacado as características elementares essen-

ciais da novação. 

Com efeito, independentemente do fato respon-

sável pela gênese de uma obrigação, sua novação 

depende da vontade consciente e manifesta dos 

sujeitos da relação obrigacional, de constitu-

írem nova obrigação, em substituição da ante-

rior. logo, reconheceu-se, indubitavelmente, à 

novação, a natureza jurídica de contrato. 

Como tal, possui os mesmos pressupostos e 

elementos de existência dos contratos, bem 

como deve atender seus requisitos de validade. 

Igualmente, pode ser invalidada ou desconsti-

tuída em caso de defeitos ou ofensa a princípios 

informadores do Direito Contratual.

Feito isso, tornou-se possível enfrentar o 

problema motivador do presente trabalho. A 
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Súmula n. 286 do StJ firma o posicionamento 

de que a renegociação de contrato bancário ou 

a confissão da dívida não impede a possibilidade 

de discussão sobre eventuais ilegalidades dos 

contratos anteriores (BRASílIA, 2004).

Ao que parece, por interpretação literal preli-

minar da súmula em questão, seria permitido ao 

Poder Judiciário discutir eventuais ilegalidades 

dos contratos anteriores, sempre.

entretanto, as conjecturas hermenêuticas do 

estudo puderam sustentar que não é essa a 

melhor interpretação da Súmula n. 286 do StJ. 

em verdade, tendo a novação natureza jurídica de 

contrato, somente em caso de sua invalidação, as 

obrigações anteriores poderão ser rediscutidas. 

Significa que não é criado um novo conceito de 

novação. Preserva-se a integridade do direito, a 

coerência e a segurança jurídica. 

trata-se do instituto clássico, que se submete às 

mesmas exigências de qualquer contrato, para 

ter sua validade reconhecida. tal interpretação 

é adequada ao problema proposto, justificando-

se rede recursiva de elementos que é própria do 

sistema do Direito. 
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1 INtRoDUção 

a emenda ConstituCional n. 45 e o 

Conselho naCional de Justiça

o tema vem a propósito de indagação que dirigi 

a certo palestrante que discorria sobre variações 

interpretativas e nuances do procedimento 

administrativo instaurado contra magistrado. 

Indaguei-lhe se caberia indenização por dano 

moral ao juiz que viesse a ser inocentado em 

investigação disciplinar instaurada mediante 

reclamação manifestamente infundada. encami-

nhando a pergunta ao palestrante, o presidente 

o aBuso do direito de PetiçÃo Como resPonsaBilidade de indeniZar 
Por dano moral em reClamaçÃo CorreCional

Marcelo Dolzany da Costa*

ReSUMo 

o autor aborda a tendência de doutrina e julgamentos em reconhecer a possibilidade 

de indenizar por danos morais o juiz vítima de reclamação ou representação adminis-

trativa manifestamente infundada e cuja repercussão seja mais escandalosa do que o 

suposto objeto do procedimento disciplinar instaurado contra o magistrado.

Palavras-chave: Dano moral. Correição. Reclamação. Procedimento disciplinar. Juiz. 

Responsabilidade. Indenização. Direito de petição. Falta de fundamentação. Má-fé. 

Dolo. Abuso.

da mesa ajuntou que a pergunta talvez mere-

cesse como resposta uma boa dissertação de 

mestrado ou tese de doutorado. longe de mim 

tal propósito e enquanto não chega a oportu-

nidade, permito-me alinhavar algumas ideias 

sobre assunto que parece ainda não ter recebido 

o merecido debate. 

A emenda n. 45 introduziu no rol das garantias 

individuais o direito à razoável duração do 

processo, acrescentando, para isso, o inciso 

lxxvIII ao artigo 5º da Carta de 1988. Ao debate 

doutrinário que ainda se trava sobre se tal norma 

* Juiz federal em Belo Horizonte/MG.
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é de caráter programático ou se de imediata apli-

cabilidade, parece suficiente invocar regra de 

hermenêutica (a de interpretação autêntica) que 

o constituinte escreveu no § 1º daquele disposi-

tivo: todas as normas asseguradoras de direitos 

individuais têm aplicabilidade imediata.

A mesma emenda inovou na estrutura do Poder 

Judiciário nacional ao criar o Conselho Nacional 

de Justiça – CNJ – e lhe incumbir funções 

de controle administrativo e funcional sobre 

juízes e tribunais. Magistrados ganharam novo 

foro para responder por desvios e abusos, não 

bastassem outras previsões constitucionais que 

cuidavam do processamento e julgamento de 

juízes em crimes e faltas disciplinares perante 

o tribunal a que estavam vinculados ou diante 

da corte imediatamente superior e até mesmo o 

Supremo tribunal Federal em sua competência 

originária. A novidade foi alardeada pelo consti-

tuinte derivado como um panegírico aos males 

que assombram o Judiciário, como a lentidão 

na decisão das causas e a chamada “irrespon-

sabilidade funcional” dos juízes. Mas também 

não tardou que alguns dos próprios membros 

do CNJ reconhecessem que a nova forma de 

controle externo não poderia ser tratada como 

um “instrumento milagroso para acabar com 

todas as deficiências da Justiça”1.

Dada sua função correcional a sobrepairar a 

atuação das corregedorias dos 98 tribunais 

existentes no país, o CNJ, desde sua instalação 

até a posse de seu atual corregedor, recebeu 

mais de 1,5 mil reclamações contra juízes, em 

sua maioria voltada à demora no julgamento de 

causas, insinuações de desídia, prevaricação e 

mesmo suborno. Uma primeira leitura de tal 

número pode nos levar à existência de degra-

dação moral endêmica no Judiciário. outra, 

entretanto, levanta o véu do decantado corpo-

rativismo que parecia existir quando as correge-

dorias locais ignoravam ou eram lenientes com 

os desvios de juízes.

A página eletrônica da Corregedoria do CNJ 

oferece modelos de “representação por excesso 

de prazo” e de “reclamação disciplinar”, além 

de cartilha com orientações e explicações 

gerais acerca dos processos e procedimentos 

ali adotados. todos, indistintamente de conhe-

cimento técnico-jurídico, podem formular 

reclamações contra juízes e servidores, medida 

indiscutivelmente republicana e inspirada na 

transparência das chamadas “governanças 

eletrônicas”.

2 SePARANDo o JoIo Do tRIGo

o tema é palpitante, reconheço, e merece 

análise mais criteriosa além dessas aligeiradas 

linhas. entretanto, convido o leitor a um ponto 

que salta daqueles números à luz da teoria das 

responsabilidades objetiva e subjetiva a envolver 

1A expressão é do Ministro César Asfor Rocha, Corregedor do CNJ, em entrevista ao jornal valor econômico poucos dias depois de sua posse em 
junho de 2007. Fonte: <http://juridicomba.blogspot.com/2007/06/clipping-jurdico-m_22.html - Acesso em 26/5/2008>, às 9h22min.
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o órgão correcional, o juiz e o jurisdicionado. 

Invocando a imagem da separação entre o joio 

e o trigo para reconhecer a possibilidade de que 

há uma minoria de maus juízes, a abordagem 

aqui se restringe à responsabilidade civil do 

reclamante quando a reclamação é manifesta-

mente infundada e por causa de seu estarda-

lhaço reveste fato de maior gravidade do que 

aquele que supostamente era seu objeto.  

A lei orgânica da Magistratura Nacional – 

loMAN – previu a responsabilidade civil do 

magistrado por perdas e danos quando este, 

no exercício de suas funções, proceder com 

dolo ou fraude, ou quando recusar, omitir ou 

retardar, sem justo motivo, providência que 

deva ordenar de ofício ou a requerimento das 

partes (art. 49, I e II, da lei Complementar n. 

35/79). As expressões “com dolo ou fraude” e 

“sem justo motivo” obtemperam o alcance da 

norma para proteger o juiz probo e produtivo 

que, a despeito das precárias condições de 

trabalho tanto nas comarcas de rincões longín-

quos quanto nos fóruns metropolitanos, ainda 

assim não consegue satisfatoriamente dar conta 

da avalanche de causas. Se a má-fé tem a ver 

com o ânimo do juiz em afastar-se do dever 

de imparcialidade, a dificuldade conceitual 

da locução “razoável duração do processo” 

está eivada de subjetividade a depender dos 

humores e da formação de seu intérprete, no 

caso as corregedorias e demais órgãos censó-

rios. Se o constituinte não fixou prazo máximo 

de duração do processo tampouco delegou a 

tarefa regulamentadora ao legislador ordinário, 

a duração razoável da causa exige esforço de 

casuística. Cada caso deve ser lido em confronto 

com seus similares, pois “há causas e causas”, 

parafraseando o cangaceiro Riobaldo a duvidar 

da existência do Diabo2. existem causas simpló-

rias, repetitivas e sem novidades. Umas exigem 

perícia, diligências fora da comarca. Noutras 

atuam advogados afetos a chicanas ou que 

são tardinheiros na defesa de seus clientes... 

existem juízes que sacrificam horas de lazer e 

mesmo a saudável convivência familiar para 

debruçar sobre as tais causas difíceis e assim 

sacrificam sua própria vida pessoal em uma 

atitude vocacionada ao martírio. Mas, apesar 

de tais esforços, ainda acabam réus em proce-

dimento administrativo fundado em duvidosas e 

até infundadas reclamações dentre o acervo que 

hoje ultrapassou a casa de milhar no CNJ. 

3 A ReSPoNSABIlIDADe De JUízeS, PARteS 

e PRoCURADoReS

é neste quadro de denuncismo que as dificuldades 

estruturais e conjunturais do Judiciário podem 

erroneamente desaguar na responsabilidade indi-

2“Ah, eu estou vivido repassado. eu me lembro das coisas antes delas acontecerem... Com isso minha fama clareia? Remei vida solta. Sertão: estes 
seus vazios. o senhor vá. Alguma coisa ainda encontra. vaqueiros? Ao antes – a um, ao Chapadão do Urucuia – aonde tanto boi berra... ou 
mais longe: vaqueiros do Brejo-verde e do Córrego Quebra-Quinaus: cavalo deles conversa cochicho – que se diz – para dar sisado conselho ao 
cavaleiro, quando não tem mais ninguém perto capaz de escutar. Creio e não creio. tem coisa e cousa, e o ó da raposa...” (RoSA, Guimarães. 
Grande sertão veredas. Nova Aguilar, 1994, p. 36 – grifos nossos).
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vidual do juiz. Se é inegável que a lentidão judicial 

reflete muito mais a intrincada processualística e 

a dificuldade de bons gestores no meio forense, 

a experiência mostra que reclamações genera-

lizantes e infundadas escamoteiam no mais das 

vezes retaliações de advogados e partes contra 

julgamentos desfavoráveis. tais eventos traduzem 

o comportamento danoso à integridade moral de 

quem julga, porque desmotivada e desnecessaria-

mente instaura uma persecução disciplinar. Para 

tais casos não se amolda a recomendação sempre 

atual do lendário Raphael Magalhães3.

Se aos litigantes e seus advogados impõem-se os 

deveres de expor os fatos em juízo conforme a 

verdade, proceder com lealdade e boa-fé, e não 

formular pretensões, nem alegar defesa, cientes 

de que são destituídas de fundamento (CPC, 

art. 14), idêntica exigência é oponível aos que 

formulam reclamações temerárias e manifesta-

mente infundadas junto aos órgãos correcionais 

a pretexto do exercício do direito constitucional 

de petição (CF, art. 5º, xxxIv).

o poder disciplinar tem por fim realizar a 

atividade administrativa que não é outra senão 

a finalidade publicada para a qual guarda 

sua razão ontológica. tendo o constituinte e 

o legislador estendido ao juiz como agente 

político um procedimento administrativo 

originariamente previsto aos agentes admi-

nistrativos em sentido estrito, indaga-se se as 

benesses reconhecidas em caso de absolvição 

administrativa ou criminal do juiz autorizam a 

reparação por dano moral.

é conhecida em doutrina e pacificada nos 

tribunais a tese da autonomia das instâncias 

penal e administrativa, salvo quando a primeira 

assegurar a inexistência do fato ou catego-

ricamente afastar a imputação respectiva ao 

agente. o extinto tribunal Federal de Recursos 

continuamente ressalvava que “a demissão 

do funcionário em inquérito administrativo 

regularmente processado e, inclusive, objeto 

de revisão, não pode ser anulada tão-só por 

ter sido determinado sumariamente o arqui-

vamento do inquérito policial por fragilidade 

de provas”.4 Nessa linha de entendimento, 

na hipótese de reclamação contra um juiz 

fundada em fato que também constitua ilícito 

criminal um objeto da respectiva apuração no 

tribunal respectivo, a absolvição na instância 

penal por si só não inviabiliza o procedimento 

disciplinar, salvo quando no juízo criminal se 

tiver categoricamente afirmado a inexistência 

do fato e que a imputação desse era indevida 

ao magistrado. A absolvição sumária no proce-

3o Juiz Raphael de Almeida Magalhães, atuante no antigo estado da Guanabara, ensinava: “o juiz deve ter a longanimidade necessária para ouvir 
com paciência as queixas, reclamações e réplicas que a parte oponha a seus despachos e sentenças. Apontar os erros do julgador, profligar-lhe 
os deslizes, os abusos, as injustiças, em linguagem veemente, é direito sagrado do pleiteante. o calor da expressão deve ser proporcionado à 
injustiça que a parte julgue ter sofrido. Nada mais humano do que a revolta do litigante derrotado. Seria uma tirania exigir que o vencido se 
referisse com meiguice e doçura ao ato judiciário e à pessoa do julgador que lhe desconheceu o direito. o protesto há de ser, por força, em 
temperatura alta. o juiz é que tem de se revestir da couraça e da insensibilidade profissional necessária para não perder a calma e não cometer 
excessos.” (RF 51/627, cf. Paulo Brossard, voto na ADIn 1.127-DF, RtJ 178/67).

4AC n. 28.923, DJ 24/5/1979, p. 4.083.
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dimento disciplinar em tais casos não implica, 

necessariamente, na possibilidade de repa-

ração do dano sofrido, pois um outro elemento 

é inafastável: o dolo ou a má-fé de quem tiver 

formulado a representação ou reclamação.

Alguns tribunais já externaram como possível 

a responsabilidade patrimonial de advogado 

que atinge a honra de magistrado a pretexto 

de exercício do direito de imunidade garan-

tida no estatuto da Advocacia, pois esse, à 

semelhança de outros direitos e garantias 

individuais, não tem caráter absoluto, segundo 

remansosa orientação do Supremo tribunal 

Federal. o caso tratava de indenização por 

dano consubstanciado em ofensas pessoais 

e profissionais a uma juíza eleitoral do Rio 

Grande do Norte. o Superior tribunal de 

Justiça, decidindo a matéria, afastou, por outro 

lado, a responsabilidade solidária do cliente 

porque quando esse contrata o profissional ele 

atua em exercício regular de direito e, por isso, 

não pode ser responsabilizado pela imperícia 

de seu defensor, salvo quando houver prova 

expressa da chamada culpa in eligendo5.

4 o ABUSo Do DIReIto De PetIção: A 

DeNUNCIAção CAlUNIoSA e o DIReIto À 

RePARAção

Sobre as reclamações manifestamente infun-

dadas – ouso isto afirmar sem medo de críticas 

– tenho que guardam o mesmo verniz de que 

se reveste o tipo da denunciação caluniosa (art. 

339 do Código Penal)6. Demonstrada a má-fé ou 

o dolo do reclamante – é dizer, a configuração 

da ciência de que sabia da inexistência do fato 

ou de que o reclamado não tenha sido seu autor 

– tem o juiz investigado o direito à indenização 

por danos decorrentes do procedimento disci-

plinar. Assim o faço na confortável companhia 

de yussef Said Cahali:

(...) Sob esse aspecto, e especialmente em casos 
de calúnia e denunciação caluniosa, nossos tribu-
nais, desde longa data, firmaram o entendimento 
de que ‘não pode o réu ser responsabilizado pela 
prática de ato ilícito consistente em denunciação 
caluniosa se a representação por ela feita contra o 
autor à autoridade policial não se reveste de dolo, 
temeridade ou má-fé’. Desse modo, ‘para que 
possa prosperar a ação de indenização fundada 
em denunciação caluniosa, é imprescindível a 
condição prévia do próprio acusador ter ciência 
plena da falsidade da acusação. o erro de fato 
sobre a inocência do acusado ou a dúvida ou a 
suspeita nesse sentido excluem a culpabilidade’7. 

os tribunais, reconhece Cahali, sempre ressalvam 

a necessidade de comprovação da má-fé de 

quem requer ou promove a abertura de inves-

tigação. eventual divergência entre os tribunais 

da Federação, entretanto, já está uniformizada 

no Superior tribunal de Justiça, como se lê em 

5Informativo StJ-349. Precedentes citados do StF: RHC 81.750-SP, DJ 10/8/2007; ACo 100-RS, DJ 15/10/1964; do StJ: Resp 163.221-eS, DJ 
5/8/2002. Resp 932.334-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/3/2008.

6Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou 
ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente: 

Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa.
(Redação dada pela lei n. 10.028, de 2000)

7CAHAlI, yussef Said. Dano moral. 2. ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 1998, p. 307 e 308.
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trecho do voto do Ministro Fernando Gonçalves 

no julgamento do Resp 961.982/SP:

(...) A seu turno, a representação feita à autori-
dade policial para a apuração da ocorrência de 
um delito revela-se, ao menos em tese, em le-
gítimo exercício de direito, ainda que o inqué-
rito venha a ser arquivado, a pedido do Minis-
tério Público, em face de evidente atipicidade.
Assim, para que se legitime pedido de indeni-
zação, faz-se necessário que o dano moral seja 
comprovado, mediante demonstração cabal de 
que a instauração do procedimento ocorreu com 
evidente abuso de direito, refletindo-se, negati-
vamente, na esfera moral e patrimonial dos au-
tores, com intensidade que extrapole o mero, e 
natural, dissabor provocado por tais fatos. Nes-
se sentido é a jurisprudência desta Corte. (...)

5 À GUISA De CoNClUSão

Ao que se vê, a exigência da má-fé ou dolo 

para a caracterização do abuso do direito de 

petição contra magistrado é a mesma que deste 

se demanda para caracterizar-lhe a responsa-

bilidade pessoal por perdas e danos como dito 

no artigo 49 da loMAN. A simetria é adequada 

para enquadrar hipóteses semelhantes embora 

com atores em papéis opostos. Contra o juiz 

faltoso deve provar-se o dolo ou má-fé para 

que se lhe responsabilize pessoalmente pelo 

prejuízo da parte. logo, a responsabilidade 

patrimonial da parte e/ou de seu advogado 

para reparação pelo dano moral injustamente 

imputado ao juiz reclamado ou representado 

exige a comprovação da má-fé ou do dolo.

A magistratura nacional deve, pois, atentar 

para a salvaguarda dos direitos de seus inte-

grantes contra aqueles a quem Rui elegan-

temente rotulava de “magarefes da honra 

alheia”. os juízes devem buscar no ilustre 

jurista, em artigo indignado publicado no 

jornal a imprensa em fins de 1899, as palavras 

a calhar quando os destemperos da linguagem 

e o ânimo difamatório não raro permeiam as 

reclamações sob quaisquer de suas formas: 

“toda vez que a um libelo argumentado 

virdes responder um serventuário da Nação, 

abespinhado e desabrido, com escavações 

infectas contra a honra do acusador, podeis 

estar certos de que assistis ao duelo da calúnia 

com a probidade.”8

8in: obras seletas. Fundação Biblioteca Nacional: Rio de Janeiro, v. 8, p. 132.
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1 INtRoDUção

A integração entre os países é um tema de grande 

relevância que está na ordem econômica e jurí-

dica internacional e tem provocado, de forma 

salutar, a aproximação entre os povos e o conse-

quente crescimento global, entendido aí, não 

somente na área do comércio, mas, sobretudo, 

na qualidade de vida dos cidadãos envolvidos 

nesse sistema complexo. ela surge, em primeiro 

plano, com o objetivo de expandir o comércio, 

soluçÃo de ConFlitos no ÂmBito do merCosul e da uniÃo 
euroPeia

Guilherme Fabiano Julien de Rezende*

ReSUMo 

Aborda a estrutura de solução dos conflitos das organizações de integração internacio-

nais, particularmente no Mercosul e na União europeia. Analisa, em esforço compara-

tivo, a evolução de suas instituições de natureza jurisdicional que aponta para modelos 

que rompem com a forma tradicional do Direito Internacional Público.

Palavras-chave: Direito da integração. Mercosul. União europeia. Solução de conflitos. 

tribunal Permanente de Revisão. tribunal de Justiça das Comunidades europeias.

estreitando as relações entre países que têm 

propósitos comuns.

A questão ligada à solução dos conflitos no 

interior das organizações Internacionais de 

Integração é um desafio a ser enfrentado pelos 

juristas, visto como aponta para modelos que 

rompem com a forma tradicional apregoada pelo 

Direito Internacional Público. Nesse sentido, o 

Mercado Comum do Sul – Mercosul – tem alcan-

çado avanços significativos no que tange à parte 

*Juiz Federal da Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG. Doutorando em Direito – Ciências Jurídico-Políticas – da Faculdade de Direito da 
Universidade de lisboa – Portugal. Foi Professor de Direito Administrativo na Faculdade de Direito de Conselheiro lafaiete e na Faculdade de 
Ciências Jurídicas e Sociais vianna Júnior.
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institucional relativa a dirimir as controvérsias 

eventualmente existentes entre os países que o 

integram. o Mercosul teve sua criação mediante 

a assinatura do tratado de Assunção em 26 

de março de 1991, com sede localizada em 

Montevidéu, sendo o bloco composto por Brasil 

e Argentina, suas forças maiores, bem como 

por Paraguai e Uruguai. A venezuela já aderiu 

como estado-Parte, mas espera a ratificação do 

protocolo de adesão pelos outros membros.

De início, para resolver os conflitos entre os 

integrantes do Mercosul, a forma prevista era 

a constituição de um tribunal Arbitral para 

cumprir tal objetivo. logo em seguida, com 

a assinatura do Protocolo de Brasília, tratou-

se do tema com mais pormenor, elegendo o 

procedimento arbitral como o meio adequado 

para a solução das controvérsias no seu âmbito, 

conforme constou do artigo 7º ao artigo 24º.

Com efeito, para cada caso que não alcançasse 

um acordo entre os estados-Partes, haveria a 

constituição de um tribunal Arbitral ad hoc, 

composto de três árbitros pertencentes a uma 

lista registrada na Secretaria Administrativa, 

tendo o reconhecimento de jurisdição obriga-

tória, nos termos do Protocolo.

No Protocolo de Brasília, o Capítulo v era dedi-

cado à reclamação dos particulares – pessoas 

físicas ou jurídicas –, os quais, segundo o 

artigo 26º, deveriam formular suas reclamações 

perante a Seção Nacional do Grupo Mercado 

Comum do estado em que residiam habitual-

mente ou na da sede de seus negócios. Para 

essa situação havia a previsão do auxílio de um 

grupo de especialistas que, ao final, proferiam 

um parecer sobre o litígio, cabendo, entretanto, 

ao Grupo Mercado Comum – GMC – a decisão 

final.

ocorre, todavia, que o Protocolo de olivos, 

de 18 de fevereiro de 2002, veio estabelecer 

novos critérios de solução de controvérsias no 

Mercosul. Registre-se, de plano, que o artigo 1º 

definiu o âmbito de aplicação1.

Por primeiro, os estados-Partes deverão iniciar 

negociações diretas com o escopo de resolver 

a controvérsia. Não logrando êxito no procedi-

mento, o qual tem uma intervenção do GMC, 

parte-se para a fase arbitral “ad hoc”, nos 

termos do artigo 9º ao artigo 16º do Protocolo 

de olivos.

A novidade ficou por conta da instituição de 

um tribunal Permanente de Revisão, com sede 

em Assunção, erigindo-se um procedimento de 

revisão, mediante a interposição de recurso do 

laudo do tribunal Arbitral “ad hoc”. A compo-

sição do tribunal Permanente de Revisão ficou 

1Artigo 1º: “As controvérsias que surjam entre os estados-Partes sobre a interpretação, a aplicação ou o não cumprimento do tratado de Assunção, 
do Protocolo de ouro Preto, dos protocolos e acordos celebrados no marco do tratado de Assunção, das Decisões do Conselho do Mercado 
Comum, das Resoluções do Grupo Mercado Comum e das Diretrizes da Comissão de Comércio do Mercosul serão submetidas ao procedimento 
estabelecidos no presente Protocolo.”
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prevista no artigo 18º do mencionado Protocolo 

e será integrado por cinco árbitros2. 

Impende salientar que a matéria devolvida para 

análise do tribunal Permanente de Revisão está 

limitada a questões de direito tratadas na contro-

vérsia e a interpretações jurídicas desenvolvidas 

no laudo do tribunal Arbitral “ad hoc”.

Não obstante haja essa limitação, ficou consig-

nado no Protocolo de olivos um artigo que, de 

certa forma, abre margem para uma evolução do 

sistema que em muito se assemelha ao reenvio 

prejudicial da União europeia, de acordo com 

o artigo 3º ao prever que o Conselho Mercado 

Comum poderá estabelecer mecanismos rela-

tivos à solicitação de opiniões consultivas ao 

tribunal Permanente de Revisão, definindo seu 

alcance e seus procedimentos. Se conjugar esse 

dispositivo com o do artigo 1º, constata-se que 

poder-se-á instituir consultas com o escopo de 

emitir posição sobre a interpretação do tratado 

de Montevidéu e dos Protocolos aditivos, o 

que pode vir a ser um embrião de um futuro 

procedimento de reenvio prejudicial nos moldes 

europeus, após criar-se um tribunal efetivamente 

supranacional. 

Ressalta-se, também, que o modelo de solução 

de controvérsias no âmbito do Mercosul com 

a instituição do Protocolo de olivos não tem 

caráter definitivo, segundo destaca luiz otávio 

Pimentel, visto que ficou expressa, no artigo 53º, 

a necessidade de se efetuar uma revisão antes de 

culminar o processo de convergência da tarifa 

externa Comum – teC3.

Cumpre mencionar que o alcance das decisões 

do tPR está adstrito às partes envolvidas no 

laudo Arbitral.

2 o tRIBUNAl De JUStIçA DAS CoMUNI-

DADeS eURoPeIAS –tJCe

A tentativa de integração na europa teve seu início 

logo após as duas grandes guerras mundiais, com 

a instituição da primeira comunidade para esse 

fim, que foi a Comunidade europeia do Carvão 

e do Aço – CeCA – com o tratado de Paris, de 

18 de abril de 1951, que vigorou por cinquenta 

anos, até o ano de 2002.

Mais adiante, com o tratado de Roma de 1957, 

instituiu-se a Comunidade econômica europeia 

– Cee, essa sem prazo limitado. tempo em que 

também se erigiu a Comunidade europeia de 

energia Atômica – CeeA.

em 1992, deu-se mais um passo importante 

na integração europeia com a assinatura do 

2Artigo 18º, itens 1, 2 e 3: “o tribunal Permanente de Revisão será integrado por cinco (5) árbitros. Cada estado-Parte do Mercosul designará 
um (1) árbitro e seu suplente por um período de dois (2) anos, renovável por no máximo dois períodos consecutivos. o quinto árbitro, que será 
designado por um período de (3) anos não renovável, salvo acordo em contrário dos estados-Partes, da lista referida neste numeral, pelo menos 
três (3) meses antes da expiração do mandato do quinto árbitro em exercício. este árbitro terá nacionalidade de algum dos estados-Partes do 
Mercosul, sem prejuízo do disposto no numeral 4 deste artigo.”

3PIMeNtel, luiz otávio. o Alargamento no MeRCoSUl. Revista de estudos europeus, ano I, nº 1, lisboa, jan./jul. 2007, p. 48.
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tratado de Maastrich em que se instituiu a União 

europeia. Cabe salientar que, inicialmente, eram 

6 países integrantes da Cee e, hoje, com a União 

europeia em plena política de alargamento, há 

27 países componentes desse Bloco econômico, 

tendo outros como candidatos.

o novo modelo ditado pelas Comunidades euro-

peias do pós-guerra põe em cheque teorias dantes 

inflexíveis e consagradas sobre a hierarquia de 

normas, isso nas ordens jurídicas nacionais, dado 

que, ao lado dessas, desenvolveu-se uma ordem 

jurídica comunitária, dotada de força normativa, 

de caráter supranacional, constituindo-se em um 

grande desafio “às concepções e funções tradi-

cionais do Direito e do Constitucionalismo” na 

expressão de Miguel Poiares Maduro4.

Nesse contexto, o tribunal de Justiça, previsto no 

artigo 220º e seguintes do tratado que institui a 

Comunidade europeia – tCe, com a participação 

do tribunal de Primeira Instância – tPI, tem a 

tarefa principal de garantir o respeito do direito 

na interpretação e aplicação do aludido tratado. 

Há previsibilidade de instituição de câmaras 

jurisdicionais adstritas ao tPI em certos domínios 

específicos. Nesse sentido, foi criado o tribunal 

da Função Pública – tPF – da União europeia5, 

consoante decisão do Conselho, sendo composto 

por sete juízes com mandato de seis anos, tendo 

competência para dirimir os litígios entre as Comu-

nidades e seus agentes, sendo que das suas deci-

sões são cabíveis recursos para o tPI, guardando 

semelhança com os tribunais competentes em 

matéria trabalhista no âmbito dos estados.

Cumpre salientar que a sistemática adotada em 

relação ao tribunal de Justiça nos tratados de 

Paris – 1951 – e de Roma – 1957 – foge à regra da 

solução de conflitos tradicionalmente prevista no 

Direito Internacional Público. Nota-se, sobretudo, 

uma forte influência do contencioso administrativo 

dos estados, mais especificamente o francês e o 

alemão, conforme destaca Fausto de Quadros6. 

4Sobre os novos desafios lançados pelas Comunidades europeias, principalmente a respeito dos possíveis conflitos entre as ordens nacionais e 
comunitária, vide MADURo, Miguel Poiares. a crise existencial da constituição europeia. Working Paper da Faculdade de Direito da Univer-
sidade Nova de lisboa, n. 2, 1999.

5DUARte, Maria luísa. Direito administrativo da União européia. Coimbra, 2008, p. 135: “com base no artigo 225.º-A do tratado Ce e dos arti-
gos 136.º e 140.º-B do tratado CeeA, que permitem a criação de ‘câmaras jurisdicionais encarregadas de conhecer em primeira instância certas 
categorias de recursos em matérias especificas’, o Conselho decidiu instituir o tribunal da Função Pública da União europeia – tFP (v. Decisão 
nº 2004/752/Ce, euratom, de 2 de novembro de 2004)”.

6QUADRoS, Fausto de; MARtINS, Ana Maria Guerra. contencioso da União européia. 2. ed. lisboa: Almedina, 2007. “o contencioso da 
União europeia tem vindo a desempenhar um papel fundamental na criação e no desenvolvimento do sistema jurídico comunitário, graças ao 
activismo dos Juízes de luxemburgo. é justo, dizer-se que a ordem Jurídica da União europeia é, em grande parte, de criação pretoriana. A 
existência do Contencioso da União europeia contribui para o afastamento do Direito da União europeia em relação ao Direito Internacional 
Público, uma vez que neste último as garantias contenciosas são bem mais frágeis, mesmo quando se trata de garantir direitos humanos e, além 
disso, elas acabam, quase sempre, por ser politizadas. os autores dos tratados de Paris e de Roma, em 1951 e 1957, pretenderam romper com 
os processos habituais de resolução de diferendos a nível internacional, instituindo um sistema próprio de um verdadeiro estado de Direito, isto 
é, um sistema de relação entre governantes e governados em que estão sujeitos à lei. o sistema do Contencioso da União europeia é, portanto, 
inovador na Ciência do Direito no plano das relações interestaduais. o tJ não tem, no entanto, a natureza de um tribunal hierarquicamente su-
perior, habilitado a revogar ou reformar as decisões proferidas pelo tribunal nacional, no âmbito do Direito da União europeia. Nesse aspecto, é 
infundada qualquer aproximação do tJ em relação ao Supremo tribunal de qualquer Federação. o contencioso da União europeia é fortemente 
influenciado pelos contenciosos administrativos nacionais, mas também ele influencia os contenciosos administrativos nacionais. Foram solu-
ções encontradas pelos estados para o Contencioso Administrativo que inspiraram as acções e os recursos, previstos no tratado. Assim, como 
veremos, o recurso de anulação aproxima-se bastante do <<recurso por excesso de poder>> do Direito francês e inspira-se também nas soluções 
do Direito alemão, especialmente no que se refere aos actos susceptíveis de recurso e à legitimidade de recorrer (p. 36/38)”.
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é uma realidade, no que tange ao ordenamento 

jurídico comunitário, que seus princípios basi-

lares foram instituídos pela jurisprudência do 

tribunal de Justiça. Como exemplo cite-se o 

princípio do primado do Direito comunitário, 

que mudou toda a concepção em dirimir 

conflitos no campo do Direito Internacional7. 

Guarda, portanto, bastante similitude com a 

construção pretoriana do Direito Administra-

tivo francês, a partir do século xvIII. Uma de 

suas atividades de maior destaque é a decisão 

no âmbito do reenvio prejudicial dos tribunais 

nacionais.

o tribunal de Justiça é composto por um juiz 

de cada estado-Membro, sendo assistido por 

oito advogados-gerais, os quais intervêm em 

determinadas causas que lhes são  propostas, 

funcionando, modus in rebus, em atuação 

similar à que o Ministério Público brasileiro 

age em alguns procedimentos judiciais na 

qualidade de fiscal da lei. vale dizer, formulam 

“pareceres” – opiniões – imparciais sobre 

certos litígios submetidos ao Judiciário. essa 

é a função que os advogados-gerais realizam 

ao apresentar publicamente conclusões funda-

mentadas sobre as causas perante esse órgão 

de jurisdição, porquanto eles não representam, 

na hipótese, nenhuma das partes envolvidas 

na lide.

os juízes e os advogados são nomeados por 

um período de seis anos, pelos governos dos 

estados-Membros, podendo ser novamente 

nomeados após cessar o prazo, nos termos do 

artigo 223º do tCe.

o tribunal de Justiça estabelece o seu próprio 

regulamento de processo, o qual é submetido 

à aprovação do Conselho (instituição da União 

europeia), que deliberará por maioria quali-

ficada. Merece crítica tal procedimento na 

medida em que o Conselho, quando da elabo-

ração de seu regulamento interno, tem o poder 

de aprová-lo sem manifestação de outro órgão. 

Dessarte, seria mais consentânea a existência de 

deliberação conjunta do Conselho e do Parla-

mento, para o fim de aprovar o regulamento 

de processo, porquanto sendo este último de 

representação do povo e, por sua vez, o tribunal 

de Justiça competente para julgar questões que 

envolvem direta ou indiretamente os cidadãos 

da União, seria mais que aconselhável que o 

Parlamento se pronunciasse sobre os meios 

processuais a serem adotados.

A competência do tribunal de Justiça das 

Comunidades europeias está definida a partir do 

artigo 230º e seguintes  do tCe. Atua nos feitos 

contenciosos a título prejudicial, no controle de 

legalidade por meio do recurso de anulação, da 

7Sobre o primado do Direito Comunitário, vale conferir trecho do Acórdão do tJCe no caso Flamínio Costa contra eNel de 15/07/64, conforme 
pode se extrair da obra de GARCíA, Ricardo Alonso. las sentencias básicas Del tribunal de justicia de las comunidades europeas. 3. ed. thom-
son Civitas, 2006, p. 96: “considerando que esta integración en el Derecho de cada país miembro de disposiciones procedentes de fuentes co-
munitarias, y más en general los términos y el espíritu del tratado, tienen como corolario la impossibilidad de que los estados hagan prevalecer, 
contra un ordenamiento jurídico por ellos aceptado sobre una base de reciprocidad, una medida unilateral posterior, que no puede, por tanto, 
oponerse a dicho ordenamiento”.
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ação de omissão e da exceção de legalidade. No 

que tange à atuação de plena jurisdição, citam-

se a ação por responsabilidade extracontratual 

da Comunidade europeia e o processo por 

incumprimento de normas de direito comuni-

tário, originárias e derivadas8. Dá-se destaque 

à atividade exercida em relação à competência 

para decidir, a título prejudicial, nos termos do 

artigo 234º do tCe, sobre a interpretação dos 

tratados, da validade e interpretação dos atos de 

direito derivado adotados pelas instituições da 

União e do Banco Central europeu, bem como 

da interpretação dos estatutos dos organismos 

criados por ato do Conselho, desde que esses 

estatutos assim disponham. Assim, nas matérias 

delineadas pelo tratado Institutivo da Comuni-

dade europeia, o tJCe surge como órgão juris-

dicional competente para a análise e decisão, 

vinculando, inclusive, o Judiciário dos estados-

Membros, cabendo esclarecer que o reenvio 

prejudicial pode ocorrer de forma facultativa 

ou obrigatória, nos termos do artigo citado, 

mais especificamente nos parágrafos segundo 

e terceiro. Busca-se, sobretudo, a manutenção 

de uma uniformidade jurídica na interpretação 

das normas comunitárias, conforme ressalta 

Nuno Piçarra, que desenvolveu o tema com 

propriedade em monografia sobre o princípio 

do juiz legal e o procedimento previsto no tCe 

a respeito do reenvio prejudicial9.

3 CoNClUSão

o modelo de solução de conflitos adotado pelo 

Mercosul reclama evolução e aperfeiçoamento, 

considerando a abertura que o Protocolo de 

olivos realizou. Pela experiência efetivada 

no interior da União europeia, nota-se que a 

atuação dos órgãos de jurisdição tem um papel 

fundamental para o próprio desenvolvimento 

da organização de integração internacional, 

principalmente mediante a produção de uma 

jurisprudência construtiva.

Portanto, o tribunal Permanente de Revisão 

deveria assumir um papel mais atuante na 

solução de conflitos existentes no Mercosul. 

Para isso, teria de se constituir em instância 

competente na interpretação do direito origi-

nário e do direito derivado do Mercosul. As 

pessoas físicas e jurídicas dos estados-Partes 

teriam legitimidade ativa para ajuizarem ações 

em face desses pelo não cumprimento das 

normas mercosulinas. 

8vide QUADRoS, Fausto; MARtINS, Ana Maria Guerra. contencioso da União européia. 2. ed. lisboa: Almedina, 2007,  p. 55.

9PIçARRA, Nuno. o tribunal de justiça das comunidades européias como juiz legal e o Processo do artigo 177.º do tratado cee – as relações 
entre a ordem jurídica comunitária e as ordens jurídicas dos estados-membros da perspectiva dos tribunais constitucionais. lisboa: AAFDl, 
1991, p. 21: “(...) como acaba de ver-se, no processo prejudicial cujo objeto são questões de interpretação do direito comunitário avulta em 
primeira linha o aspecto objectivo da preservação da unidade jurídica comunitária, no processo prejudicial cujo objecto é constituído por ques-
tões de validade de disposições do direito comunitário derivado é mais directamente perceptível o aspecto subjectivo da protecção dos direitos 
fundmentais do ‘cidadão comunitário’. e isto sem prejuízo da estreita ligação muitas vezes existente entre a questão da interpretação e questão 
de validade. Na prática, com efeito, as questões prejudicias de validade desempenham uma função específica que é a de colmatar uma lacuna 
no sistema de protecção jurídica do direito comunitário, uma vez que a impugnação directa, pelos interessados, dos actos jurídico-comunitários 
só é possível nos termos restritivos do artigo 173º do tratado Cee, em recurso de anulação”.  esclareça-se que a monografia faz referência a 
números de artigos que já foram modificados, principalmente o atual 230º e 234º do tCe”.
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Por outro lado, o Grupo Mercado Comum 

assumiria a legitimidade para ajuizar ação 

contra os estados-Partes pela inobservância 

dos preceitos aplicáveis em seu âmbito, sendo 

a sentença desse tribunal válida como título a 

ser executado perante o Judiciário do estado 

sucumbente. A mesma regra valeria para as 

pessoas físicas ou jurídicas dos estados-Partes 

que não cumprissem as normas comunitárias.

No caso brasileiro, a execução do mencionado 

título deveria ser realizada perante o Supremo 

tribunal Federal, quando fosse originário de 

ação por inobservância de normas mercosu-

linas, na hipótese de descumprimento pelos 

estados-Partes. Nos demais casos, a regra geral 

seria a Justiça Federal do foro do domicílio da 

pessoa física ou jurídica que fosse parte no 

litígio.
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1 INtRoDUção

A forma como a competência dos entes fede-

rativos se apresenta distribuída na Constituição 

Federal conduz à conclusão de que o federalismo 

brasileiro é mais cooperativo do que competi-

tivo, afinal, além das competências exclusivas e 

privativas, há ainda a previsão das competências 

comum e concorrente, o que leva a crer que um 

bem, público ou coletivo, jamais estará despro-

tegido, pois um dos entes federativos sempre será 

competente para resguardá-lo.

entretanto, a prática diária demonstra que, ao 

contrário, existe uma grande competição entre os 

CooPeraçÃo e ComPetitiVidade no Federalismo Brasileiro: a 
suPeraçÃo dos imPasses Por meio do diáloGo

Marlene de Paula Pereira*

ReSUMo

A forma como a competência dos entes federativos se apresenta distribuída na Consti-

tuição Federal leva à conclusão de que o federalismo brasileiro é mais cooperativo do 

que competitivo. entretanto, a prática diária demonstra que, ao contrário, existe uma 

grande competição entre os entes. A falta de recursos para concretizar as competências 

formais é a principal causa desta competição, mas, por outro lado, pode ser também a 

principal razão capaz de conduzir os entes federativos a celebrar convênios e consór-

cios e a agir conjuntamente com o objetivo de resolver problemas complexos, como, 

por exemplo, os ambientais, e a promover o bem-comum.

Palavras-chave: Competição. Competência. Competitividade. Recursos. Federalismo.

entes evidenciada pela disputa pelos recursos e 

pelo jogo de empurra em relação à concretização 

das responsabilidades.

vários fatores explicam essa tendência como a 

forte influência dos interesses da União, respon-

sável pela elaboração das normas gerais e ainda 

a ausência de incentivo à cooperação e a gestão 

compartilhada que sempre marcou o cenário 

brasileiro.

Mas a sociedade contemporânea apresenta-se 

cada vez mais complexa. Problemas de grandes 

proporções e muito interligados precisam ser 

enfrentados e, então, a cooperação começa a 

*Advogada. Mestranda em Direito – UeRJ. Pesquisadora bolsista CNPq.



JUStIçA eM RevIStA 67

parecer inevitável. Um exemplo claro são os 

problemas de ordem ambiental. A gestão de 

uma bacia hidrográfica, a limpeza de um rio e 

o mapeamento de uma região ambientalmente 

frágil são casos em que fica patente a incapa-

cidade de um ente federativo obter sucesso 

agindo isoladamente.

A falta de recursos para concretizar as compe-

tências formais e a dificuldade para solucionar 

problemas complexos são justamente os fatores 

que impulsionam os entes a atuar conjunta-

mente em benefício do bem-comum.

este trabalho tem por objetivo apresentar o 

caráter competitivo do federalismo brasileiro 

e mostrar que a cooperação apresenta-se 

como uma perspectiva atual para a solução 

de problemas complexos, como, por exemplo, 

os ambientais.

2 o FeDeRAlISMo BRASIleIRo

o Brasil assumiu a forma Federativa de estado 

em 1889, com a Proclamação da República. 

o Federalismo consiste na união de coletivi-

dades públicas dotadas de autonomia político-

constitucional (DA SIlvA, 2006). 

elementos básicos da ideia de federação, 

segundo luis Roberto Barroso, são a auto-

nomia dos entes federados e a repartição 

constitucional de competências (BARRoSo, 

2007).

Para José Afonso da Silva (2006), a repar-

tição de competências entre a União e os 

estados-Membros constitui o fulcro do estado 

Federal, e dá origem a uma estrutura estatal 

complexa, que apresenta aspectos unitários 

e federativos. é unitário enquanto possui um 

único território que, embora dividido entre os 

estados-Membros, está submetido ao poder da 

União no exercício da competência federal, 

e ainda a uma só população, formando um 

único corpo nacional, enquanto regida pela 

Constituição e legislação federais. é federativo 

enquanto cabe aos estados-Membros participar 

na vontade dos órgãos federais e enquanto 

lhes é conferida competência para dispor 

sobre matérias que lhes reserva a Constituição 

Federal, com incidência nos respectivos terri-

tórios e populações. 

A Constituição de 1988 estruturou um sistema 

que combina competências exclusivas, priva-

tivas e principiológicas com competências 

comuns e concorrentes, buscando construir 

o sistema federativo segundo critérios de 

equilíbrio. Não existe hierarquia na organi-

zação federal, porque a cada esfera de poder 

corresponde uma competência determinada 

(DAllARI, 2003). De uma forma geral, o prin-

cípio que norteia essa distribuição, em tese, 

é a predominância do interesse, cabendo à 

União, por exemplo, as matérias e questões 

de interesse geral e nacional, aos estados, os 

temas regionais, e aos Municípios, os assuntos 

de interesse local. 
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observando-se a estrutura do sistema de repar-

tição de competências trazido pela Constituição 

de 1988 percebe-se que o constituinte buscou 

o equilíbrio das relações entre o poder central 

e os poderes estaduais e municipais. Para fazer 

isso teve que superar o modelo antigo em que 

as competências eram rigidamente distribuídas, 

mediante critérios que definiam o âmbito de 

atuação exclusiva de cada entidade estatal, para 

acolher formas de composição mais complexas 

em que cada ente continua possuindo competên-

cias exclusivas e privativas, porém, conjugadas 

com competências comuns ou concorrentes, 

que podem ser compartilhadas pelas entidades 

estatais (BARRoSo, 2007).

essa mudança de comportamento por parte dos 

constituintes no sentido de admitir-se que mais 

de um ente federativo seja competente para 

legislar/atuar acerca de determinada matéria 

deve-se muito à dificuldade para solucionar os 

problemas, cada vez mais complexos, em uma 

única esfera de poder.

No estado moderno, o problema, muitas vezes, 

ultrapassa os limites de um Município, sem, no 

entanto, deixar de representar interesse local, 

outras vezes, as questões não se apresentam 

rigorosamente como de interesse nacional, pois 

não afetam a nação como um todo, mas, por 

outro lado, não são simplesmente particulares 

de um estado, pois abrangem mais de um deles, 

como é o caso do polígono da seca ou do vale 

do São Francisco. 

3 CooPeRAção x CoMPetItIvIDADe No 

FeDeRAlISMo BRASIleIRo

A vasta lista de competências concorrentes previstas 

na Constituição Federal transmite a noção de que o 

federalismo brasileiro tem um caráter mais coope-

rativo do que competitivo. No entanto, apesar do 

grande número de competências concorrentes, na 

prática existem grandes distâncias entre o que prevê 

a Constituição e sua aplicação. 

Segundo Fernando Abrucio (2006), algumas ques-

tões são essenciais em qualquer modelo descen-

tralizador. Uma delas seria o desenvolvimento 

das capacidades administrativas e financeiras dos 

entes subnacionais para que a centralização ajude 

a melhorar o desempenho da gestão pública. o 

repasse de funções deve estar acoplado ao desen-

volvimento de boas estruturas gerenciais nos níveis 

inferiores. Uma grande concentração de tarefas no 

nível federal prejudica a eficiência, pois desmora-

liza a descentralização e incentiva a recentralização 

e o paternalismo.

o acirramento dos conflitos entre os níveis de 

governo é outra questão que pode prejudicar a 

descentralização. Muitos desses conflitos surgem 

em razão da dificuldade por parte dos governos 

centrais de lidar com o que eles interpretam como 

“perda da autoridade e perda de competências” 

(ABRUCIo, 2006).

No Brasil falta uma atuação conjunta do ente 

federal com os entes subnacionais. o primeiro 
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admitindo o repasse de competências sem 

abandonar o seu papel de coordenação, já 

os demais, desenvolvendo suas estruturas 

administrativas, seus mecanismos de imple-

mentação da democracia em nível local, sem 

se afastarem das diretrizes gerais. o movi-

mento de descentralização no Brasil foi muito 

marcado pela tentativa de transferir encargos e 

responsabilidades do governo central para os 

Municípios, de maneira que e tal transferência 

não foi acompanhada pela preparação e pelo 

fortalecimento dos Municípios e dos agentes 

locais.

A cooperação é fundamental quando se trata 

da utilização de recursos comuns, como na 

preservação dos bens ambientais ou na solução 

de problemas que ultrapassam os limites terri-

toriais de um ente da federação, como ocorre 

em relação aos problemas decorrentes da 

metropolização acelerada.

A atuação cooperativa é essencial para auxiliar 

governos menos capacitados ou mais pobres 

a realizar determinadas tarefas; para inte-

grar melhor o conjunto de políticas públicas 

compartilhadas, evitando o jogo de empurra 

entre os entes; é necessária no combate a 

comportamentos financeiros predatórios, que 

repassam custos de um ente à nação, assim 

como na disseminação de informações sobre 

as fórmulas administrativas bem sucedidas, 

incentivando o associativismo intergoverna-

mental (ABRUCIo, 2006). 

observa-se que muitos dos problemas que os 

grandes centros urbanos enfrentam hoje decorrem 

do prevalecimento da concepção municipalista 

em detrimento das formas compartilhadas de 

gestão territorial que se estabeleceu no país após 

a Constituição de 1988.

4 PeRSPeCtIvAS AtUAIS Do FeDeRAlISMo 

De CooPeRAção No BRASIl 

Se, por um lado, a disputa pelos recursos, essen-

ciais para a concretização das responsabilidades, 

resulta em conflitos entre os entes, por outro, 

permite a abertura de espaços de negociação, 

nos quais podem ser pactuadas normas e critérios 

para a alocação dos recursos, além de estratégias 

de implementação de políticas e programas. 

trata-se do viés cooperativo do federalismo. 

Além de poder conjugar orçamentos de um grupo 

de Municípios, a associação entre Municípios 

permite maior eficiência na mobilização de 

recursos e na utilização de serviços públicos para 

os quais é necessária escala mínima de operações 

(em geral superior à população de um Município 

pequeno).

Desde a Constituição de 88, foram surgindo 

acordos intermunicipais que permitiam o funcio-

namento em rede na prestação de serviços, 

coordenando demandas e ofertas entre Muni-

cípios vizinhos. os consórcios intermunicipais 

difundiram-se principalmente nas áreas da saúde 



70 JUStIçA eM RevIStA 

e de gestão de recursos hídricos. Nesse diapasão, 

progressivamente foram ganhando força as solu-

ções associativas, certamente antecipadas em 

algumas microrregiões por indução estadual ou 

pela presença, na cultura local, de elementos 

favoráveis à cooperação. 

No conjunto dos Municípios brasileiros, 59,9% 

(3.332) participam de articulações intermu-

nicipais. essa participação também é maior 

nos Municípios mais populosos. o Comitê de 

Bacia Hidrográfica é o tipo de associação mais 

freqüente entre Municípios. A participação em 

Consórcio Intermunicipal ocupa o segundo lugar 

(IBGe, 2008).

A realização desses arranjos territoriais sugere 

uma nova forma de estruturação do território. 

Nas regiões mais desenvolvidas (sudeste e sul) 

a cooperação é mais comum e, muitas vezes, 

a iniciativa é dos próprios Municípios, em 

razão, principalmente, do empoderamento que 

a descentralização das políticas públicas lhes 

proporcionou. Já nas regiões menos desenvol-

vidas, os Municípios dependem mais das esferas 

estadual e federal de governo e por essa razão há 

maior sobreposição de interesses.

o mundo atual impõe a necessidade de uma 

redefinição das relações entre o estado e a socie-

dade civil. o arranjo político que responde a essa 

necessidade é chamado federalismo cooperativo 

que coordena os vários entes políticos na reali-

zação das tarefas públicas. 

A cooperação deve existir não apenas em vista 

do interesse geral, mas por força mesmo das 

competências constitucionais, que impõe a 

concorrência dos esforços para realização de 

dada atividade. 

o federalismo cooperativo é também o arranjo 

que mais se alinha com a orientação socioam-

biental presente na Constituição, de acordo com 

a qual se deve evitar a leitura fragmentada e 

compartimentalizada dos dispositivos e realizar 

uma leitura sistêmica do todo. 

Assim, as políticas públicas, elaboradas para 

enfrentar os problemas que se apresentam na 

sociedade moderna, devem visar a um bem-estar 

geral que inclui equilíbrio ecológico e dignidade 

social a toda coletividade. o jogo de empurra 

que decorre da indefinição das competências 

federativas é absolutamente incompatível com 

essa necessidade, de forma que somente um 

acordo cooperativo entre os entes permitirá a 

realização de uma agenda comum na qual cada 

ente abdicará de alguns interesses e assumirá 

um conjunto de obrigações e responsabilidades, 

previamente definidas, seja por meio da reali-

zação de um consórcio ou de um convênio, seja 

por intermédio de outro tipo de arranjo.

o aumento da população urbana, da demanda 

por serviços e das relações intermunicipais 

impõem que decisões sobre disponibilidades 

locais, muitas vezes, sejam definidas fora do 

âmbito local. Nesse sentido, a articulação das 
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políticas públicas é determinante para induzir a 

configuração sobre os espaços urbanos, sobre o 

acesso aos recursos naturais e sobre o acesso social 

aos serviços. 

5 CoNSIDeRAçõeS FINAIS

observa-se que há uma tendência a remeter tudo 

para a esfera municipal e a confundir ação muni-

cipal com o próprio conceito de política urbana. 

Passa-se a ideia de que ampliando as competências 

formais do poder municipal a população local 

venha a ter maior participação na alocação dos 

recursos. essa tendência reflete o viés competitivo 

que caracteriza o federalismo brasileiro.

entretanto, adotando-se o federalismo cooperativo 

abre-se espaço para uma articulação de competên-

cias supletivas e complementares entre as esferas 

do estado nas matérias em que as ações não se 

esgotem plenamente na jurisdição de cada uma 

dessas esferas. 

De acordo com a orientação socioambiental 

presente na Constituição e com os objetivos da 

República de constituir uma sociedade mais justa 

e solidária, os entes políticos devem concentrar 

suas prioridades em atender a suas populações 

com serviços públicos, de forma democrática e 

sem que isso signifique o esgotamento dos recursos 

naturais. Mais do que a busca do único objetivo de 

eficiência econômica, deve o estado atual voltar-se 

para a busca de uma sociedade sustentável. 

esse objetivo harmoniza-se com a atuação coope-

rativa dos entes em benefício do bem comum.
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a Via de Controle da Justiça Federal soBre a interFerÊnCia da onu 
na soBerania Brasileira
ASPeCtoS eCoNôMICoS, SoCIAIS e JURíDICoS IMPoStoS Pelo SISteMA Do PRoCeSSo Do 
CeRtIFICADo De KimBeRleY

Francisco José da Silva Porto Filho*

ReSUMo

este artigo tem como proposta abordar o Sistema de Certificação do Processo de 

Kimberley – SCPK – no Brasil, instituído pelo Conselho de Segurança da organização das 

Nações Unidas. o objetivo é analisar e provocar uma reflexão sobre a necessidade de 

uma melhor adequação desse mecanismo internacional no mercado minerário brasileiro 

para controlar ou, senão, minorar o secular problema da produção nacional que fomenta 

o comércio ilegal e internacional de diamantes. ocorre que a recepção do SCPK1 pelo 

Brasil, que busca uma vaga no Conselho de Segurança da oNU, submetendo-se às suas 

imposições, desconsiderou um hipotético artifício para o controle do mercado mundial 

por empresas privadas do diamond bussines2 que detêm o oligopólio do mercado, a 

despeito de prejuízos econômicos e sociais de âmbito interno, infringindo a soberania 

brasileira. o processo administrativo que objetiva a expedição do CPK3 tramita em 

autarquia de âmbito federal, o que define a competência da Justiça Federal para velar 

por sua legalidade e controle jurisdicional administrativo do procedimento, e, conse-

quentemente, do ato jurídico. verificamos que, embora o CPK seja um instrumento 

positivo, esse ainda exige intervenções, inclusive da Justiça Federal, para um efetivo 

controle da legalidade do instituto, alçando o minério brasileiro à prosperidade e ao 

desenvolvimento de sua própria nação. 

Palavras-chave: Competência. Justiça Federal. Soberania. oNU. Processo Administra-

tivo. Certificado de Kimberley.  legalidade. 

*Mestre em Direito e Instituições Políticas pela FCH da FUMeC/BH.  MBA em Gestão empresarial pela FGv. Secretário Adjunto do Fórum Brasi-
leiro do Processo de Kimberley. Advogado do escritório Marcelo leonardo Advogados.

1scPK: Sistema de Certificação do Processo de Kimberley.

2As denominadas top five da indústria diamantífera mundial: De Beers; Alrosa; Rio tinto; endiama e BHP Bilinton 76%, ou seja, mais de ¾ do 
mercado mundial de diamantes. Fonte: RBC capital markets estimates for 2008, jan. 2009. Disponível em: <www.rbccm.com>.

3cPK: Certificado do Processo de Kimberley.
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1INtRoDUção

deFiniçÃo

o desastroso cenário de atrocidades e desres-

peito aos direitos humanos praticados durante as 

guerras civis na áfrica, especificamente em Serra 

leoa4, gerou parte da Carta das Nações Unidas, 

a qual fundamentou a intervenção da oNU 

nos conflitos abastecidos pelos “diamantes de 

sangue”.

Diamantes de conflito, ou “de sangue”, são 

originados de áreas controladas por forças 

rebeldes, guerrilhas ou facções paramilitares 

em oposição aos governos legítimos reconhe-

cidos internacionalmente, sendo usados para 

financiar ações militares para derrocada desses 

governos ou contra decisões do Conselho de 

Segurança da oNU. (UN, 2001, p. 1)

o Conselho de Segurança, por meio da Assem-

bleia-Geral, em sua 55ª Sessão, realizada dia 

29 de janeiro de 2001, instituiu a Resolução 

n. 55/565, vinculando ao SCPK todos os países 

participantes sob a órbita da oNU.

Devido às séries crises causadas pelos 

“diamantes de conflito”, os industriais de 

diamantes viram seus interesses prejudicados. 

o comércio passou a ser radicalmente proi-

bido, interferindo também no comércio dos 

industriais regulares, os quais não possuem 

nenhuma ligação com os “diamantes de 

sangue”. Por isso, esses empresários e oNG’s 

interessadas em defender um comércio legal, 

juntaram-se à oNU para criar um “certificado” 

para atestar que nem todos os diamantes finan-

ciavam os conflitos de guerrilha civil.

Foi criado, portanto, o Comitê Internacional 

do Processo Kimberley, sob comando da 

oNU, que assim definiu o processo:

o Processo de Kimberley é uma junção entre 

governo, indústria internacional de diamante e 

a iniciativa da sociedade civil para reduzir o flu-

xo dos diamantes de conflito – diamantes brutos 

que são usados por movimentos rebeldes para 

financiar guerras contra governos legítimos. o 

comércio dessas pedras ilícitas contribuiu para 

terríveis conflitos em países como Angola, cote 

d’ivoire, República Democrática do Congo e Ser-

ra leoa. o esquema do Processo de Kimberley 

de Certificação é um sistema inovador e volun-

tário que impõe exigências extensivas aos Par-

ticipantes para certificar que carregamentos de 

diamantes brutos estejam livres dos conflitos de 

diamantes. os participantes do Processo de Kim-

berley respondem por aproximadamente 99,8% 

da produção global de diamantes brutos. (Dis-

ponível em: <www.Kimberleyprocess.com>).

4serra leoa é um país do continente africano, composto por uma população de 4,9 milhões de pessoas, com mais ou menos 16 grupos étnicos. 
A língua oficial é o inglês, mas existem quatro dialetos. A religião mais praticada é o islamismo, seguido pelas crenças tradicionais. A moeda 
nacional é o leone.

5Resolução onU 56/263: o papel dos diamantes em abastecer o conflito: quebrar a ligação entre a transação ilícita de diamantes ásperos e o 
conflito armado é uma contribuição à prevenção e  à estabilidade dos conflitos. a assembleia-Geral:  Reconhecendo que o comércio em dia-
mantes de conflito é uma matéria de sério interesse internacional, em que pode diretamente ser ligado ao abastecimento de conflito armado, às 
atividades movimentos rebeldes ou de derrocada de governos legítimos e o tráfico e a proliferação ilícita dos armamentos, às armas, especial-
mente pequenas e às armas claras.
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Apesar da honorável intenção em proteger os 

direitos humanos, as críticas são pertinentes 

sobre o fato inequívoco de que grandes 

empresas privadas concentraram o comércio 

global do diamante e consubstanciaram um 

importante, rígido, eficaz e potente controle 

de mercado mundial, eliminando volumosas e 

valiosas produções aluvionares6 provenientes 

dos países produtores, geralmente, pobres, 

com democracia fraca e Instituições Políticas 

despreparadas, e gerando extrema insegu-

rança jurídica no respectivo Certificado. 

Na América latina, o estado, nem mesmo 

com sua minimização, não foi capaz de 

resolver os vários problemas internos em 

relação ao mercado internacional minerário 

que existem há séculos (GAleANo, 1978). 

Por isso, segundo a Global Witness (2005) e 

a Partnership africa canada (2005), o Brasil 

deturpou o SCPK com o objetivo de controlar 

esses mercados e os procedimentos admi-

nistrativos de concessões para exploração 

mineral,7 subtraindo o que foi precipua-

mente determinado pela oNU, ou seja, o 

preceito legal esculpido no artigo 4º da lei 

n. 10.743/2003, que dispunha simplesmente 

sobre a declaração da origem nacional do 

diamante.

2 o SISteMA De CeRtIFICAção Do 

PRoCeSSo De KimBeRleY No BRASIl

A nova ordem econômica mundial, inten-

sificada pela globalização comercial, e os 

fatores de política externa que embasam 

a busca do Brasil por uma cadeira perma-

nente no Conselho de Segurança das Nações 

Unidas, ocasionaram um resultado prático. 

temente ao cenário acima citado, a 3 (três) 

dias da expiração do prazo para responder 

à oNU se recepcionaria ou não o SCPK, o 

Brasil, por meio da Casa Civil, preparou a 

Medida Provisória n. 125, de 30 de julho 

de 2003, cujo texto foi copiado do sistema 

Canadense de Certificação Kimberley, recep-

cionando o CPK na normatividade jurídica 

interna brasileira. tamanha era a urgência 

que os legisladores desconsideraram que o 

modelo de extração de diamantes do Canadá 

– kimberlito8 – era completamente diferente 

do Brasil – aluvionar (vide nota 6).

6aluvião: Depósito de materiais provenientes da destruição das rochas e transportados pelas águas correntes para determinado lugar, originando 
por vezes jazigos de valiosos minérios; grande quantidade; rasos; materiais transportados dessa forma. (Disponível em: <www.dicio.com.br>)

7Dentro dos escritórios do Ministério das Minas e energia e do DNPM, tomou-se a decisão de usar Kimberley como uma ferramenta para organi-
zar toda a paisagem da mineração [...] também havia o desejo em 2002, seguindo a eleição do presidente luís Inácio lula da Silva, de reequi-
librar as coisas em favor dos garimpeiros. Kimberley foi visto como um instrumento para alcançar isto (Partnership áfrica Canada, 2005, p. 18).

8Kimberlito é vulgarmente conhecido como a rocha que contem diamantes. Ao contrário da superfície aluvionar que é raza e espalhada pela 
superfície, o kimberlito é profundo, mas concentrado em específico e determinado local. Na realidade, não é um tipo específico de rocha, mas, 
sim, um grupo complexo de rochas ricas em voláteis. São formados pela fusão parcial do manto a profundidades maiores que 150km. A ascensão 
do magma kimberlítico a superfície trás diversos xenocristais e xenólitos formados em grandes profundidades, entre eles o diamante, desde que 
o magma tenha passado por regiões no manto/crosta que fossem ricas neste mineral. (Disponível em: <www.wikipédia.com>. Acessado em: 
22/02/2010)
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Findo o prazo de validade da aludida MP, seu 

texto foi objeto de promulgação da lei n. 10.743 

de 9 de outubro de 20039 sob a responsabili-

dade de cinco instituições brasileiras, todas de 

âmbito Federal, a saber: Ministério das Minas e 

energia, por meio do Departamento Nacional 

de Produção Mineral – DNPM; Secretaria 

de Comércio exterior – Secex; Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior 

– MDIC; e Ministério da Justiça e Secretaria da 

Receita Federal – SRF (MACeDo; BRAyNeR 

FIlHo, 2006).

Nessa perspectiva, a referida lei enquadrou 

o diamante brasileiro no âmbito do comércio 

internacional, exigindo-se, precipuamente (art. 

4º), o atestado de nacionalidade do diamante, 

além do cumprimento de requisitos de segunda 

ordem, dentre eles a proibição do comércio 

com países que estão fora do SCPK. Importantís-

simo destacar que o comércio nacional interno 

dispensa a emissão do CPK.

o SCPK brasileiro vigora, obviamente, sob as 

tipificações da Constituição Federal, lei do 

Processo Administrativo Federal, princípios 

básicos do Direito Administrativo, além de todo 

o sistema normativo nacional, inclusive, no que 

tange ao fisco.

No âmbito administrativo, o procedimento 

que executa as fases para a expedição CPK é 

realizado pelo DNPM, autarquia subordinada 

ao Ministério de Minas e energia,10 vigendo 

sob a exegese da Portaria Interna n. 192 de 

25 de maio de 2007. Portanto, é indiscutível a 

competência da Justiça Federal em demandas 

pertinentes ao CPK.

Dessa forma, esse sistema normativo busca 

controlar e impedir que diamantes brutos 

saiam do Brasil por vias ilícitas, exigindo-se, 

para cada lote ou gema, no ato da exportação, 

um Certificado do Processo de Kimberley. o 

mesmo é exigido para a importação, revelando-

se, por meio do Certificado, o país de origem 

do diamante, devendo constar autorização de 

autoridades competentes do mesmo país. No 

entanto, o procedimento administrativo que 

resulta na expedição do CPK no Brasil tem apre-

sentado falhas em sua aplicabilidade. 

Apesar de os preceitos internacionais do Comitê 

Internacional do CPK e da legislação brasileira 

9Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória n. 125, de 2003, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, 
Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no artigo 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda 
Constitucional n. 32, combinado com o artigo 12 da Resolução n. 1, de 2002 – CN, promulgo a seguinte lei: art. 1º – Fica instituído, no Brasil, 
nos termos das exigências estabelecidas no Processo de Kimberley, o Sistema de Certificado do Processo de Kimberley – SCPK, mecanismo inter-
nacional de certificado de origem de diamantes brutos destinados à exportação e à importação, na forma do disposto nesta lei: § 1º– Denomina-
se Processo de Kimberley todas as atividades internacionais relacionadas à certificação de origem de diamantes brutos, visando impedir o finan-
ciamento de conflitos pelo seu comércio. §2o – Na exportação, o Processo de Kimberley visa impedir a remessa de diamantes brutos extraídos 
de áreas de conflito ou de qualquer área não legalizada perante o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM. § 3º – Na importação, 
o Processo de Kimberley visa impedir a entrada de remessas de diamantes brutos sem o regular Certificado do Processo de Kimberley do país de 
origem (lei 10.743 – 9 out. 2003 – CoNGReSSo NACIoNAl. Disponível em: <www.senado.gov.br>).

10lei n. 8.876/1994.
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exigirem somente o atestado de nacionalidade 

do diamante, é impingido um método ques-

tionável pelo procedimento administrativo 

brasileiro, que extravasa seu objetivo, vincu-

lando-o às regras administrativas, técnicas, 

operacionais e cadastrais estranhas ao seu 

objeto, dando margem à subjetividade, ques-

tionamentos infundados e pessoalidade dos 

agentes públicos, comprometendo a origem 

da produção e criando insegurança jurídica 

na condução do processo administrativo de 

expedição do CPK. Diante disso, a produção 

é extraviada por via das fronteiras, repetindo 

o que ocorre desde a época colonial, ao estilo 

dos “santos de pau oco”11. ou seja: o governo 

aumenta o controle; a sociedade aumenta a 

evasão. 

A comunidade internacional considera os 

países produtores permanentes alvos de ilici-

tude, sob denúncias das oNG’s que integram 

o SCPK. Ao falharem, sua produção é julgada 

ilegal, sendo excluída do SCPK e, consequen-

temente, proibida de alcançar o mercado 

internacional, abaixando a oferta, forçando 

a demanda, eliminando a concorrência e 

lançando-as ao mercado paralelo. Ademais, 

as guerrilhas na áfrica, que motivaram a 

instituição do SCPK, foram extintas em 2004. 

Se não existem guerrilhas para serem finan-

ciadas por “diamantes de sangue”, devem-

se direcionar os preceitos do SCPK para o 

desenvolvimento e prosperidade dos países 

produtores.

3 A vIA De CoNtRole DA JUStIçA 

FeDeRAl 

As críticas opostas ao CPK brasileiro residem na 

inexistência de uma norma interna que mapeie 

as fases e crie segurança jurídica para os reque-

rentes do CPK. A atual Portaria n. 192 de 25 de 

maio de 2007 é muito superficial e não detalha 

a ocorrência das fases existentes, como a prática 

operacional do pré-lacre, das vistorias, das inscri-

ções e das declarações perante o CNCD12, cujas 

etapas denotam singularidades e detalhes sujeitos 

às subjetividades e pessoalidades dos agentes, 

tornando a emissão do CPK um procedimento 

sem padrão.

A falta de padronização, com definição anteci-

pada das etapas a serem cumpridas, tanto pelo 

minerador como pelo agente público, enseja 

a atuação casuística e pessoal do funcionário 

autárquico, criando mandos e desmandos ao 

seu alvedrio, dispersando o objetivo primordial 

e corroborando extrema burocracia na condução 

do procedimento administrativo de expedição do 

CPK. Ressaltamos que o procedimento brasileiro 

exige a regularidade do título minerário, que, por 

sua vez, é concedido por meio de outro processo 

11Imagens sacras cunhadas em madeira oca, recheadas com diamantes para ocultá-los do fisco português (GAleANo, 1978).

12CNCD: Cadastro Nacional dos Produtores de Diamantes, mantido pelo DNPM.
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administrativo de concessão federal que tramita 

em um prazo que varia entre 3 a 12 anos (SoUzA, 

2003), ex vi do Código de Minas de 1967, tempo 

julgado, demasiadamente, longo para os produ-

tores que abastecem o mercado atualmente, 

resultando em desrespeito à lei e explorações 

irregulares por parte dos mineradores.

o reflexo internacional da supressão da nossa 

produção é demonstrado pelos dados aproxi-

mados do Comércio Mundial que nos revelam 

a sagacidade dos países de primeiro mundo em 

detrimento dos países produtores (PAC, 2006) 

e (BoCKStAel, 2009) no diamond bussines 

mundial. enquanto a Comunidade europeia não 

produz um só quilate, ela fomenta a importação 

de todos os países produtores, exportando-os, 

em seguida e com um espantoso lucro, aos seus 

vizinhos ou à ásia.

Noutro giro, a rigidez do procedimento brasi-

leiro estimula ilicitudes. Há mais de 3 (três) anos 

uma parte da Reunião Plenária Anual do SCPK 

é destinada ao contrabando extrafronteiras entre 

Brasil, venezuela e Guiana. Na última Reunião 

Plenária do SCPK, na Namíbia, verificaram-se 

sérias preocupações da cúpula da Direção-

Geral do DNPM em relação a essas fronteiras, 

influindo, em diversa face, na soberania brasi-

leira, uma vez que os diamantes barrados pelo 

bloqueio brasileiro são por lá recepcionados.

é importante ressaltar que os dados e as infor-

mações constantes no CPK são fornecidos pelo 

próprio requerente do CPK, sob tipificação penal 

do artigo 299 do Código Penal Brasileiro, sem 

prejuízo da responsabilidade administrativa e 

civil, o que torna irrazoável a extrema severi-

dade empenhada sobre os produtores cadas-

trados no CNCD.

o enrijecimento e o furto de direitos funda-

mentais no processo administrativo do CPK – 

provocados pelas auguras internacionais sobre 

o assunto – contra os mineradores que compa-

recem perante o estado valorizando a norma, 

são focos errados do atual Sistema, que subes-

tima e “fecha os olhos” para a parte volumosa e 

valiosa do contrabando extrafronteiras, onde ela 

realmente ocorre. Afinal, escoar a produção que 

“nasce” ilícita, não necessita “cadastro” e muito 

menos a participação do DNPM. o verdadeiro 

ilícito não está entre os que suplicam pelo reco-

nhecimento de sua legalidade. está nas ações 

dos contrabandistas da “tríplice Fronteira”, cujo 

combate naquele local, via competência da 

Polícia Federal, trará reconhecimento e maior 

incentivo aos produtores legais, traduzindo-se 

em parte das soluções necessárias à política 

desse mineral. o empenho na regularização 

da produção brasileira é uma eficaz medida 

para estancar esse problema, pois chancelando 

a origem regular do minério brasileiro e possi-

bilitando a exportação por vias legais, o êxodo 

ilícito dos diamantes àqueles países diminuirá. é 

o que transparece a verdade real dos fatos, uma 

vez que o Comitê Internacional do Kimberley 

Process considera o Brasil como líder da 
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produção aluvionar, em toda a América do Sul, 

contrariando todos os dados oficiais brasileiros, 

sobretudo ao comparar o incremento repentino 

das exportações da Guiana, da Colômbia e da 

venezuela. (summary of Kimberley process 

review visit to Brazil 24-29, 2006)

Nesse viés, cumpre à Justiça Federal resguardar 

a legalidade e o respeito aos Princípios Adminis-

trativos, garantindo mais um passo no amadu-

recimento de nossa democracia, por meio da 

permanente jurisdicionalidade sobre os processos 

administrativos de expedição do CPK, que vige 

em tempos de reconstrução democrática – hodier-

namente, dado o recente ínterim militar – busca-

se um neoconstitucionalismo o qual deverá ser 

marcado pela participação equânime dos consu-

midores da norma, considerando a realidade dos 

fatos (inclusive a social), pela solidariedade entre 

público-privado e pelo reconhecimento da boa-fé 

de ambos, focando a administração mais tempo, 

oportunidade e condições para empenhar-se 

nos assuntos realmente eficazes do seu objetivo 

estatal e, significantemente, no combate aos 

verdadeiramente ilícitos.

o controle da Justiça Federal por meio da juris-

dicionalidade do processo e ato administrativo 

de expedição do CPK brasileiro, velando por 

sua legalidade, pode não ser novidade. Mas a 

hermenêutica jurídica aqui apresentada, com 

ciência de fatos e efeitos internacionais, tem 

caráter inédito, nunca discutidos no Brasil, 

considerando as especificidades do Direito 

Internacional, bem como seus reflexos que 

prejudiquem o Brasil diante da nova ordem 

econômica mundial.

Destarte a Justiça Federal é a jurisdição compe-

tente para garantir a aplicação dos Princípios 

Administrativos diante da insegurança jurídica 

do CPK brasileiro e reconhecer os direitos 

daqueles que o requer, fulcrados na autonomia 

privada e na liberdade de trabalho, nos termos 

do artigo 5º CF/88, os quais, não raro, tornam-

se vítimas aleatórias de deturpações embasadas 

em empirismos pessoais, com flagrante ofensa 

à legalidade; aos princípios administrativos; aos 

direitos humanos; e, sobretudo, à igualdade.  

A distinção dos administrados cadastrados no 

CNCD, inserindo-os de modo planejado junto 

à administração, por meio de sua legalidade, 

valorando-os ao final, é imprescindível para que 

toda a cadeia empresarial, produtiva e comer-

cial reconheça o caminho da regularidade, 

admitidos e perfilhados como tal, sobrevindo a 

sustentabilidade legal do Certificado Kimberley 

Brasileiro, lançando seus diamantes ao progresso 

e desenvolvimento a favor de sua nação.
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ainda a PresCriçÃo em PersPeCtiVa no ProCesso Penal

ReSUMo

Ante os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, sustenta-se, contra-

riamente aos entendimentos do StF e do StJ, ser necessária a acolhida, pelos atores do 

processo penal, da denominada prescrição retroativa antecipada da pretensão puni-

tiva pela pena ideal, quando constatada em qualquer momento da persecução penal, 

adequando-se a praxe forense à inarredável realidade dos fatos.

Palavras-chave:  Processo penal. Prescrição em Perspectiva. Prescrição antecipada – 

virtual. Pena ideal. Princípio da eficiência.

Rodrigo esperança Borba*

De início, cabe desde logo “jogar uma ducha 

de água fria” no leitor que, empolgado com as 

possibilidades de racionalização da atividade 

judicial com a aplicação concreta do que se 

enuncia no título destas breves linhas, busca 

saber como a jurisprudência pátria o vem 

tratando.

é que o Supremo tribunal Federal – StF – e 

o Superior tribunal de Justiça – StJ – vêm 

adotando entendimento contrário à referida 

tese, seja pela alegação de falta de previsão 

legal à “prescrição antecipada”, seja pela 

suposta violação da “presunção de inocência 

e a individualização da pena”, conforme se 

afere dos julgados nos RHC 86.950/MG (StF, 

2ª turma, DJ 10.08.2006) e RHC 18.569/

MG (StJ, 6ª turma, DJ 13.10.2008), restando, 

recentemente, sumulado no StJ por meio do 

enunciado n. 438. entretanto, o convívio diário 

com processos veiculadores de pretensão penal 

não nos permite concordar com tal conclusão, 

pelo que se passa à sucinta análise do tema 

conclamando-se o leitor a refletir criticamente 

*Juiz Federal Substituto da 2ª vara Federal de Divinópolis/MG
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a seu respeito para a formação de suas próprias 

conclusões.

Após ter a atenção voltada ao estudo conceitual 

da jurisdição, ação e processo, o estudo do 

direito processual, em um verdadeiro choque 

de percepção da realidade, tomou ciência de 

que não estava efetivamente cumprindo o seu 

papel, pois não estava servindo de real instru-

mento à obtenção do bem da vida demandado 

pelo jurisdicionado.

A emenda Constitucional n. 45/2004, em um 

contexto de sensível descontentamento da 

sociedade brasileira com a falta de efetividade 

da prestação jurisdicional, veio à tona imbuída 

de espírito combativo às causas da morosidade 

de tal função estatal, inserindo o inciso lvIII no 

artigo 5º da CR/88, assegurando formalmente 

a todos “a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua trami-

tação”1, inaugurando ainda, com outros novos 

dispositivos, uma nova “onda” de reformas 

processuais.

Busca-se, assim, distanciando-se do verdadeiro 

mundo paralelo à realidade do jurisdicionado 

criado pelas engenharias científico-conceituais, 

dar-se ênfase à efetividade, que, conforme 

sintetizado por Cândido Dinamarco, “constitui 

expressão resumida da idéia de que o processo 

deve ser apto a cumprir integralmente toda a 

sua função sócio-político-jurídica, atingindo 

em toda a plenitude todos os seus escopos 

institucionais”.2

Sabe-se que a pretensão punitiva do estado 

desafia prazos para ser exercida, os quais, 

segundo a opção política do legislador, são os 

limites temporais para que um indivíduo fique 

à mercê da persecução criminal.

Após elencar no artigo 109 os prazos de pres-

crição da pretensão punitiva segundo as penas 

abstratas máximas dos crimes, o Código Penal 

– CP, no § 1º  do artigo 110, adota o critério da 

“pena ideal” e a prescrição retroativa. 

A “pena ideal” é aquela individualmente ajus-

tada ao caso concreto após o devido processo 

legal. o primeiro parágrafo do referido disposi-

tivo determina que os prazos prescricionais se 

refiram, após o trânsito em julgado da sentença 

condenatória, a essa pena aplicada.

Registre-se que a recente lei n. 12.234/10 

revogou o § 2º. do art. 110 do CP, e, com 

a novel redação que conferiu ao § 1º. do 

mesmo dispositivo, vedou que se considere 

para a contagem da prescrição pela pena 

ideal um termo inicial anterior ao início do 

processo penal, ou seja, aqueles do art. 111 

1em verdade tal garantia formal já existia no ordenamento jurídico pátrio em razão do conteúdo substancial do inciso xxxv do artigo 5º, da CF/88 
e da previsão do artigo 8º do Pacto de San José da Costa Rica.

2DINAMARCo, Cândido Rangel. A instrumentalidade do Processo. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 1998.
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do CP. Agora, para os crimes consumados 

após o início da vigência de tal lei (6/5/2010) 

– já que é norma de direito penal material, o 

primeiro termo interruptivo da prescrição a ser 

considerado para a prescrição com fulcro na 

“pena ideal” será o recebimento da denúncia 

ou queixa. 

optou o legislador, assim, por considerar 

que os prazos do artigo 109 do CP devem 

ser, desde o recebimento da denúncia ou 

queixa, aqueles referentes à pena individua-

lizada que o infrator fez por merecer, e não 

a da pena abstrata, pois essa nunca refletiu 

a real resposta estatal à culpabilidade do 

agente, com a recente ressalva de que,  agora, 

a pena abstrata rege a prescrição entre um 

dos seus termos iniciais3 (art. 111 do CP) e o 

recebimento da denúncia ou queixa. A partir 

daí, entre os termos interruptivos (art. 117 

do CP)4 do prazo prescricional da pretensão 

punitiva, continua a ser usada a “pena ideal” 

como parâmetro, pelo que persiste a exigência 

de que, após o trânsito em julgado, seja 

verificado se houve o transcurso do prazo 

prescricional inerente à pena concretamente 

aplicada, antes que se possa passar à fase da 

pretensão executória.

Ante o princípio da culpabilidade, a respon-

sabilização penal deve ser individuada pelo 

julgador quando de uma condenação, respei-

tando-se o princípio da proporcionalidade, 

atentando-se para a necessidade e a sufici-

ência da pena ante os objetivos de retribuição 

e prevenção, geral e especial, da sanção.

é certo que o julgador não pode aumentar em 

sequer um dia a pena mínima abstratamente 

prevista de privação de liberdade se não 

houver, respeitando-se a dosimetria da pena 

na forma trifásica do artigo 68 do CP, qualquer 

circunstância agravante ou causa de aumento 

de pena aplicáveis ao caso concreto. 

o magistrado fica, portanto, após firmar o 

decreto condenatório, vinculado à existência 

de circunstâncias que agravem a culpabilidade 

do réu para que proceda a qualquer aumento 

da pena mínima constante do preceito secun-

dário do crime que ensejou a condenação, 

devendo fundamentar explicitamente cada 

aumento que vier a contabilizar (StJ, 5ª turma, 

HC 63.791/RJ, DJ 05.02.2007).

Ante essa necessária vinculação, é perfeita-

mente possível se extrair dos elementos dos 

autos, bem antes de o processo chegar ao fim 

(ou mesmo antes do seu início), se há a efetiva 

probabilidade de, no caso de eventual e futura 

condenação, ser majorada a pena mínima 

abstrata do crime em apreço na demanda.

3os termos iniciais do artigo 112 do CP se referem à prescrição da pretensão executória, a qual não é objeto desta breve exposição.

4outros prazos de interrupção e, até mesmo, de suspensão podem ser criadas por leis extravagantes, como, v.g, o artigo 9º, § 1º, da 
lei n. 10.684/2003.
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A essa simples constatação da realidade que 

antecipa um resultado certo é que se chama de 

prescrição antecipada da pretensão punitiva 

pela “pena ideal”, pela “pena em perspectiva”, 

ou, mais pretensamente na moda, pela “pres-

crição virtual”5.

Não obstante, ainda que feita constatação real 

irremediável, lamentavelmente muitos magis-

trados e membros do Ministério Público ainda 

pretendem transmitir aquela ideia de que a 

obrigatoriedade do exercício da ação penal e 

o respeito a solenidades quase pretensamente 

sacras obrigam que a montoeira de papéis siga 

lenta e cegamente seu caminho rumo ao preci-

pício, quando, na verdade, a própria ordem 

constitucional recomenda a sua eutanásia 

desde logo.

ora, trata-se de processo moribundo que acaba 

contaminando outros processos saudáveis com 

a sua doença. 

Aliás, só é possível vislumbrar duas conse- 

quências dessa inútil tramitação do “processo-

zumbi”: 1) estigmatização do réu, fincando-lhe 

as marcas sociais do processo como forma de 

punição antecipada; e 2) contribuição para o 

caos do Judiciário, abarrotando-o de práticas 

inúteis que provocam retardo nos processos 

ainda úteis.

As duas consequências são inconstitucionais, 

pois: 1) o processo deve ser somente um instru-

mento para se apurar a responsabilidade do 

acusado. Só havendo condenação transitada 

em julgado é que deve o autor ser punido 

e, ainda assim, conforme a pena legalmente 

prevista como tal; 2) as partes (inclusive a 

autora) dos demais processos – ainda úteis – 

prejudicados com os “processos-zumbis” têm 

direito à duração “razoável” de seus processos, 

conforme exposto no artigo 5º, lxxvIII e xxxv, 

da CF/88, e, de resto, a uma prestação de 

serviço público eficiente, conforme exposto 

no artigo 37, caput, da Carta Magna. 

A CR/88 não respalda a autuação estatal 

destinada a manter alguém na situação de réu 

quando já se sabe que a pretensão punitiva não 

poderá ser exercida. 

em tempos arejados pelo denominado neocons-

titucionalismo, onde os princípios constitucio-

nais e os direitos fundamentais do homem têm 

finalmente suas normatividades reconhecidas, 

não há que se negar ao réu o direito de se ver 

livre de um “processo-zumbi” apenas por não 

haver dispositivo legal expresso nesse sentido. 

outrossim, os princípios da não culpabilidade 

e da individualização da pena (lembrados pelo 

StF e StJ para rechaçar a “prescrição anteci-

pada”) são instrumentos postos a serviço da 

5Merece reserva esta última alcunha porque de virtual a constatação não tem nada, seja porque é real, seja, já considerando o significado neolo-
gista, porque não tem qualquer pertinência com a informática.
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proteção do particular em relação às atividades 

estatais. Usá-los justamente contra o parti-

cular é, data venia, distorcê-los com emprego 

contrário aos desígnios constitucionais. 

o direito deve ser aplicado em consonância 

com a realidade sem apego ao formalismo frio 

das leis, com o qual só se consegue atravancar 

o bom funcionamento das instituições, como 

já é de costume em nosso país. 

é urgente a necessidade de se interromper 

o dispêndio de recursos materiais que serve 

somente para ocasionar a inútil formação e 

andança de papéis de um lado para outro, o 

que apenas prejudica o regular desenvolvi-

mento de procedimentos outros que demandam 

celeridade. 

Deve-se dar o máximo alcance prático ao 

princípio da eficiência, constitucionalizado 

expressamente pela emenda n. 19/98. A efici-

ência constitui – ou deveria constituir – obje-

tivo naturalmente ínsito a qualquer organismo 

estatal quando da prestação de seus serviços. 

No âmbito do Judiciário, pode-se dizer que a 

prestação do serviço jurisdicional é eficiente se 

feita com celeridade, observando-se todas as 

garantias processuais das partes, de modo a ser 

entregue em tempo razoável e útil ao comando 

que veicular e às expectativas juridicamente 

amparadas da parte que teve seu pedido consi-

derado adequado ao ordenamento jurídico.

Salta aos olhos ser imperiosa a necessidade de 

o Poder Judiciário assumir uma postura prag-

mática em busca de um eficiente desempenho 

de seu papel constitucional de resolução de 

conflitos penais, sempre, obviamente, respei-

tando as garantias processuais das partes.

tempo e recursos usados em processos inúteis 

representam tempo e recursos a menos para 

uso em processos legítimos. 

Agora, pergunta-se: se, v.g, ante a falta de 

anotações penais do réu e a pequena relevância 

do dano advinda da conduta do mesmo, o 

magistrado constata que, mesmo em sendo o 

réu eventualmente condenado, a prescrição da 

pretensão punitiva estaria fadada a ser decla-

rada ao final, deve-se dar início ou prosseguir 

com o andamento de um processo?

é evidente que não, ante o respeito aos princí-

pios acima referidos, já que se trata de demanda 

inútil, estando ausente, portanto, o interesse de 

agir. A ordem constitucional não confere legiti-

midade ao prosseguimento de tal processo.

Assim, se o órgão competente do Ministério 

Público constatar que os elementos dos autos 

flagrantemente impõem, no caso de eventual 

condenação futura, um máximo de quantidade 

de pena fadada a ensejar a declaração da 

extinção de punibilidade em razão da pres-

crição retroativa da pretensão punitiva, deverá 

requerer o arquivamento do inquérito, ou 
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procedimento criminal diverso (notícia-crime, 

representação, etc.), ao juízo competente.

Se, não obstante, a denúncia ou queixa forem 

ajuizadas6, o magistrado, deve rejeitá-la, ou, 

caso a constatação seja feita apenas durante 

o desenrolar do procedimento, deve extinguir 

o processo na fase em que estiver.

em qualquer dos casos supracitados estaremos 

diante da falta de interesse de agir, uma vez 

que não há o interesse-utilidade, condição 

(rectius: requisito) para o exercício legítimo 

de qualquer ação judicial, inclusive penal.

essa falta de utilidade da ação decorre do fato 

de que a prescrição da pretensão punitiva não 

deixa subsistir qualquer efeito, ao contrário da 

pretensão executória.

Se reconhecida a prescrição da pretensão 

punitiva pela pena em perspectiva quando da 

análise da denúncia, deve o julgador rejeitá-la 

com fundamento no artigo 395, II, do Código 

de Processo Penal – CPP7. tal providência só 

será possível, agora, para crimes consumados 

antes de 6.5.2010, como acima exposto.

Se a constatação se der durante o andamento 

do processo, o feito deve ser extinto com 

fulcro nos artigos 395 e 3º do CPP c/c artigo 

267, vI, § 3º, do Código de Processo Civil, eis 

que a ausência do interesse de agir deve ser 

declarada de ofício a qualquer tempo, já que 

se trata de questão de ordem pública.

Ressalve-se que essas soluções só têm cabi-

mento se os elementos dos autos levarem à 

constatação do flagrante de que uma eventual 

e futura condenação não poderá ensejar pena 

igual ou maior à quantidade mínima apta 

a impedir a prescrição retroativa pela pena 

ideal. Havendo dúvida, deve o processo se 

iniciar ou prosseguir normalmente. ocorre 

que, lamentavelmente, aquela constatação do 

flagrante não é rara no cotidiano forense.

6é rara a possibilidade dessa constatação em caso de queixa ajuizada pelo querelante, mas é possível. é que, apesar do exíguo prazo de seis meses 
para decair de seu direito (art. 38 do CPP), o curso desse se inicia apenas na data em que se vier a saber quem é o autor do crime, pelo que se 
pode ter passado período temporal relevante. Já a ocorrência da “prescrição em perspectiva” em hipótese de substituição à atividade do MP é 
mais plausível (art. 29 do CPP).

7Antes da nova redação do artigo 395 do CPP (lei n. 11.719/2008), o fundamento se encontrava no artigo 43, III, do CPP.
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1  UM PRoBleMA HeRMeNêUt ICo 

CoNteMPoRâNeo

No período compreendido entre 23:00 e 06:00 
horas nenhuma criança ou adolescente, desa-
companhada de seus pais, responsáveis legais (o 

liBerdade e seGurança: o imPaCto de um ConFlito (aParente) entre 
PrinCÍPios na hermenÊutiCa dos direitos Fundamentais

Adriana Campos Silva*
João Andrade Neto**

ReSUMo

o preâmbulo da CF/88 consagrou a liberdade e a segurança como “valores supremos” 

e o artigo 5º, como direitos invioláveis. A comunidade de intérpretes está dividida sobre 

qual dos dois princípios têm precedência, mas todos parecem concordar que há uma 

antinomia entre eles. Haveria situações em que a liberdade do indivíduo tem de ceder 

em prol da concretização da segurança da comunidade. Mas um exame do conteúdo 

dos dois mandamentos mostra que, na modernidade, a liberdade se realizou histori-

camente com os direitos humanos, a segurança com a positivação desses diretos e a 

atribuição de sua proteção à ordem jurídica estatal. Dessa forma, nos ordenamentos 

jurídicos positivos, o conteúdo dos dois princípios é coincidente. Ambos visam a 

assegurar a independência do homem perante a comunidade política e seus membros. 

liberdade e segurança são valores recíprocos, e a suposta antinomia entre eles é apenas 

aparente. Cabe então ao intérprete dar a ambos, simultaneamente, a máxima efetivi-

dade. Qualquer solução diversa se mostra falaciosa e temerária, pois pressupõe que o 

aplicador do Direito pode, arbitrariamente, negar validade (e incidência) a uma norma 

constitucional. Se quem o faz é uma autoridade judiciária, extrapola as atribuições que 

lhe competem, e comete assim abuso de poder no exercício da jurisdição.

Palavras-chave: liberdade. Segurança. Antinomia. Direitos humanos.

tutor, o curador ou o guardião) ou acompanhan-
tes (demais ascendentes ou colaterais maiores até 
o terceiro grau – avós, irmãos e tios – comprovado 
documentalmente o parentesco), poderá perma-
necer em logradouros públicos, espaços comuni-
tários, bailes, festas, promoções dançantes, shows, 
boates e congêneres. (PAtoS De MINAS, 2009)

*Doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professora de Direito Constitucional nos Programas de Graduação e Pós-
Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais.

**Mestrando em Direito pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, na linha de Pesqui-
sa “Poder e Cidadania no estado Democrático de Direito”.
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o texto citado acima reproduz com fidelidade o 

artigo 15 da Portaria n. 3/2009, de autoria do Juiz 

da vara da Infância e da Juventude da Comarca 

de Patos de Minas, Joamar Gomes vieira Nunes, 

que com ela pretendeu disciplinar o acesso de 

crianças e adolescentes daquele Município a 

locais públicos. entre os motivos oferecidos pelo 

magistrado, em uma série de considerações que 

precedem a parte verdadeiramente normativa do 

ato administrativo, chama atenção o argumento 

de que

[...] o direito da criança e do adolescente de ir, vir e 
permanecer não significa que podem locomover-se 
nos logradouros públicos não são absolutos, porque 
sua condição jurídica impõe limitações à sua liber-
dade de locomoção visando a proteção integral (art. 
16 da lei 8.069/90); (PAtoS De MINAS, 2009).

Sem considerar se essa é a melhor interpretação do 

texto da lei n. 8.069/90, o estatuto da Criança e do 

Adolescente, no artigo 15, dispõe que “A criança 

e o adolescente têm direito à liberdade [...]”, e no 

inciso I do artigo 16, que esse direito compreende, 

entre outros, o de “[...] ir, vir e estar nos logradouros 

públicos e espaços comunitários, ressalvadas as 

restrições legais [...]”, parece-nos curioso que várias 

autoridades estatais, em diversas cidades brasi-

leiras, tenham adotado solução semelhante para 

conter o problema da violência praticada contra 

crianças e adolescentes ou por eles. Uma rápida 

consulta ao banco de dados do Jornal Folha de 

São Paulo mostra que, em pelo menos 21 cidades 

de 8 estados – Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato 

Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, São Paulo e Santa 

Catarina –, impuseram-se restrições semelhantes 

à liberdade de ir e vir de crianças e adolescentes, 

o que a imprensa vem denominando toque de 

recolher (21 CIDADeS..., 29 set. 2009). em todos 

esses casos, “Por meio de uma medida judicial, 

uma lei aprovada pela Câmara de vereadores ou 

uma decisão do executivo municipal, adolescentes 

e jovens dessas localidades são proibidos de sair 

de suas casas no período noturno.” (MIRAGlIA, 

2009)

No que interessa a este trabalho, a justificativa para 

tais atos normativos se ampara em um discurso que 

enxerga na restrição da liberdade uma estratégia 

de segurança: “Manter os jovens longe das ruas 

evitaria que consumissem bebidas alcoólicas, se 

envolvessem em episódios violentos ou com o 

universo infracional e reduziria, assim, o número 

de crimes nessas cidades.” (MIRAGlIA, 2009) ou 

seja, por trás das decisões que restringem a possibi-

lidade de ir e vir de indivíduos, e dos motivos mais 

imediatos e concretos alegados para sustentá-las, 

subjaz a premissa da existência de um conflito 

entre segurança e liberdade, da incompatibili-

dade lógica de que ambos os valores se realizem 

simultaneamente.

No âmbito da opinião pública, esse confronto 

adquire a forma de um dualismo entre expecta-

tivas de liberdade e de segurança. Mas, tão logo o 

dualismo ultrapassa essa esfera e ganha respaldo no 

debate teórico, ele assume, para muitos, a imagem 

de uma antinomia jurídica, que, a depender 

de como resolvida pelo intérprete, impacta a 

hermenêutica dos dispositivos constitucionais 
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positivados e a aplicação de tais normas pelo 

Judiciário. Nos dizeres de Bobbio (1999, p. 90), 

“[...] a garantia da liberdade causa dano, comu-

mente, à segurança, e a garantia da segurança 

tende a restringir a liberdade; em conseqüência, 

um ordenamento inspirado em ambos os valores 

se diz que descansa sobre princípios antagô-

nicos [...]”. todavia, contrariando o pensamento 

do jurista italiano, parece-nos que a antinomia 

entre liberdade e segurança, se existe, é apenas 

aparente, baseada na radicalização da definição 

desses conceitos, sem bases históricas ou racionais 

que a sustentem.

2 A BReve GeNeAloGIA De UMA DUAlIDADe

Conforme enunciado no Preâmbulo da Cons-

tituição de 1988 (CF/88), a liberdade e a segu-

rança são “valores supremos” que a República 

Federativa do Brasil está destinada a assegurar 

à sociedade. No caput do artigo 5º da CF/88, os 

dois termos são novamente mencionados, desta 

vez, como “direito” à liberdade e à segurança, 

cuja inviolabilidade é garantida aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País. (BRASIl. 

CoNStItUIção..., 1988)

A redação do artigo 5º quase repete a do artigo 

153 da emenda Constitucional (eMC) n. 1/69, 

que assegurava a “inviolabilidade dos direitos 

concernentes” à liberdade e à segurança (BRASIl. 

eMeNDA..., 1969). No entanto, a ordem consti-

tucional vigente difere da anterior em um aspecto 

essencial. A CF/88 não trouxe em seu texto 

determinação equivalente à do artigo 86 da eMC 

1/69, segundo o qual, “tôda pessoa, natural ou 

jurídica, é responsável pela segurança nacional, 

nos limites definidos em lei.” (BRASIl. eMeNDA..., 

1969). Ao contrário, consagrou a segurança, no 

artigo 144, “dever do estado, direito e responsa-

bilidade de todos” (BRASIl. CoNStItUIção..., 

1988). tal mudança foi por muitos entendida 

como uma opção da comunidade política cons-

tituída em 1988 pela liberdade em detrimento da 

segurança.

Contudo, se tal concepção pôde se gabar de 

notória maioria, principalmente nos anos seguintes 

à promulgação do novo texto, não o pode mais. 

Nas duas últimas décadas do século xx, a taxa 

de homicídios no Brasil aumentou 130%1. tal 

aumento, acompanhado da elevação dos índices 

de ocorrência de outros tipos de crime, produziu 

considerável ampliação da percepção da violência 

pelos cidadãos e repercutiu na opinião pública. 

em razão dos altos índices de criminalidade (real 

ou percebida) das cidades brasileiras, as institui-

ções públicas envolvidas na elaboração das leis 
1Segundo a Síntese de Indicadores Sociais 2000, publicada pelo IBGe, de 1992 a 1998, a proporção de mortes violentas entre jovens de 15 a 
19 anos aumentou de 63% para 68% no Brasil. Ainda de acordo com o IBGe, “[...] entre 1980 e 2000, foram vítimas de homicídios 598.367 
pessoas; dois terços delas (369.101) na década de 1990. [...]. enquanto nos anos 80 os acidentes de trânsito eram a principal causa externa 
dos óbitos masculinos, na década de 90, os homicídios assumiram a liderança. entre 1980 e 2000, a taxa de mortalidade por homicídios para 
ambos os sexos no Brasil aumentou 130% (de 11,7 para 27 por 100 mil habitantes). [...] De 1980 a 2000, as taxas masculinas de mortalidade 
por homicídios saltaram de 21,2 para 49,7. entre 1991 e 2000, [...] aumentaram em 95% as taxas de mortalidade por homicídios com uso de 
armas de fogo, entre homens de 15 a 24 anos. [...] em números absolutos, em 1991, foram vítimas de homicídio 5.220 homens nessa faixa de 
idade, com uso de armas de fogo, e outros 12.233 foram mortos da mesma forma, em 2000 [...]”. (INStItUto..., 2004). os números, contudo, 
podem ser maiores que os divulgados. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Justiça em 4 capitais revelou a existência de sub-registro nas 
ocorrências policiais em todas elas (BRASIl. MINIStéRIo..., 2009).
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criminais e na aplicação desses dispositivos têm 

sido, especialmente desde a década de 90, pres-

sionadas a aumentar o rigor da atuação estatal de 

repressão a delitos. Nesse contexto, o espaço de 

diálogo entre as instituições oficiais e a sociedade 

civil, não raramente mediado pelos veículos de 

comunicação, assumiu a forma de um debate em 

que os interlocutores podem, sem muita dificul-

dade, ser agrupados em polos opostos, de acordo 

com duas perspectivas distintas: a da liberdade e 

da segurança.

os que se posicionam a favor da segurança 

alegam que, diante da crescente ameaça a bens 

jurídicos tradicionalmente tutelados pelo Direito, 

como a vida, a propriedade e a integridade física 

dos indivíduos, o estado deve agir para garantir 

a paz social, mesmo que ao custo de eventuais 

restrições da liberdade. A insegurança pública, 

elevada a motivo fundamental, é por eles consi-

derada justificativa suficiente para a imposição 

forçada da ordem e a eventual limitação de 

direitos individuais. Pois, encarados como vanta-

gens atribuídas a cada ser humano singularmente 

considerado, ou confundidos com privilégios indi-

viduais egoístas, os direitos humanos devem ser 

sacrificados em favor de uma eventual vantagem 

maior da totalidade social (HÖFFe, 2001, p. 356)2. 

Não é acidental, portanto, que frequentemente, 

os atores pró-segurança apelem para argumentos 

como “interesse público” e “preservação da ordem 

pública” ao advogarem a necessidade de revisão 

– mesmo que pontual – de certas liberdades juri-

dicamente garantidas.

Nos casos em que os apelos são bem-sucedidos, 

a revisão ocorre tanto na atividade jurígena, 

confiada aos órgãos do Poder legislativo, quanto 

na de interpretação e aplicação das normas, a 

cargo, em cada caso, dos Poderes executivo e 

Judiciário e do Ministério Público, órgão auxi-

liar da Justiça. De qualquer forma, o ativismo 

revisionista não se dá sem protestos dos que se 

posicionam pela liberdade, em geral, agentes 

políticos favoráveis à ampliação, ou, ao menos, 

à manutenção das garantias institucionais conquis-

tadas desde a CF/88.3

A fim de superar as limitações da discussão 

pública não qualificada, que se presta a dar voz 

2Não obstante Höffe faça tal afirmação em num contexto de crítica antiutilitarista, a ideia se aplica sem ressalvas à argumentação sobre o conflito 
entre liberdade e segurança – o que sugere o caráter utilitarista das manifestações pró-segurança que defendem o sacrifício de direitos funda-
mentais.

3Um ato normativo federal que ilustra o cenário de polarização dos intérpretes acerca do dualismo entre segurança e liberdade é a lei n. 8.072/90. 
Produzida sob forte pressão popular e midiática, a lei dos Crimes Hediondos representa a positivação do ideal de segurança pública do período 
que se inicia nos anos 90 e se estende até hodiernamente. A redação original do § 1º de seu artigo 2º previa, para os delitos ali arrolados, “os 
crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo [...]”, o cumprimento integral da pena em 
regime fechado, sem possibilidade de progressão (BRASIl. leI..., 1990). todavia, a aplicação do artigo suscitou o ajuizamento de inúmeros 
habeas corpus que lhe arguíam a inconstitucionalidade. o Supremo tribunal Federal (StF) analisou a questão e, em 2003, editou, em resposta, 
a Súmula n. 698, segundo a qual, “Não se estende aos demais crimes hediondos a admissibilidade de progressão no Regime de execução da 
pena [...].” (BRASIl... Diário da Justiça, p. 6). em 2006, entretanto, o StF reviu o entendimento anterior e, sob argumento de que “Conflita com 
a garantia da individualização [...] a imposição, mediante norma, do cumprimento da pena em regime integralmente fechado [...]”, declarou 
inconstitucional o § 1º do artigo 2º da lei 8.072/90. (BRASIl... Diário da Justiça, p. 18). A decisão levou o Poder legislativo a elaborar a lei n. 
11.464/07, que deu nova redação ao § 1º do artigo 2º da lei n. 8.072/90, e acrescentou-lhe o § 2º, de modo que os crimes hediondos passaram 
a ter regime próprio de progressão, e a pena a eles prevista, a ser cumprida apenas inicialmente em regime fechado (BRASIl. leI..., 2007).
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a interesses nem sempre bem definidos da mídia 

e de outros agentes econômicos, e que, comu-

mente, resvala para o sensacionalismo, faz-se 

necessário uma reflexão mais profunda: em que 

se fala quando se diz liberdade e segurança?

3 lIBeRDADe e SeGURANçA CoMo 

vAloReS

o reconhecimento da liberdade e da segu-

rança antecede em muito o constitucionalismo 

moderno. Pensando a história como uma 

progressiva, mas lenta, realização de ideias 

fundamentais – seja na acepção hegeliana de 

espírito do povo (HeGel, 2004), seja na liberal, 

de moralidade pública da comunidade política 

(DWoRKIN, 2007, p. 373) –, os dois valores 

podem ser apontados já na formação do direito 

penal consuetudinário, que protegia, mediante 

sanções, liberdades fundamentais como corpo, 

vida, honra e propriedade (HÖFFe, 2001, p. 

418). A “proibição de matar”, por exemplo, foi 

reconhecida em praticamente todas as comu-

nidades políticas, e, sem grandes dificuldades, 

podemos identificá-la como um princípio que 

concretiza simultânea e reciprocamente os 

valores da liberdade e da segurança (HÖFFe, 

2001, p. 355).

Não ignoramos que a denominação valor seja 

controversa. vários autores a usam para se referir 

a princípios, sem distinção entre os termos. No 

entanto, parece pertinente observar, como fez 

virgílio Afonso da Silva, na “Nota do tradutor” 

da obra “teoria dos Direitos Fundamentais” 

(Alexy, 2008, p. 11), que Alexy usa os termos 

alemães “Prinzip” e “Grundsatz” para tratar de 

princípios, mas, em alguns momentos, como 

quando disserta acerca do direito geral de igual-

dade, vale-se da palavra “Satz”, que pode ser 

traduzida por “enunciado”. ocorre que não se 

trata de mero detalhe semântico. A opção por 

diferenciar ou não princípios e valores reflete, 

necessariamente, uma concepção acerca do que 

é o Direito e de como o ordenamento jurídico 

se relaciona com a moralidade pública (ou 

ética). Se se admite que ambas as esferas sejam 

idênticas, não há sentido em fazer a diferen-

ciação. Neste texto, sem enfrentar diretamente 

a questão da identidade ou não do Direito e 

da moralidade política, fazemos uso do termo 

“valor” como sinônimo de diretriz ética, da qual 

advêm “exigências”, e de “princípio” como 

diretriz ética qualificada, porque o conjunto de 

intérpretes confere-lhe um status diferenciado 

na interpretação: o status normativo. ou seja, 

presume ou declara que um determinado valor 

integra o Direito daquela comunidade, como 

norma jurídica (princípio), da qual advêm obri-

gações, proibições ou permissões positivas ou 

negativas.

Independentemente da nomenclatura utilizada, 

o intérprete que se proponha a debruçar sobre o 

sentido da liberdade e da segurança, não como 

abstrações vazias, mas como ideias historica-

mente realizadas, deparar-se-á com a noção 

de reciprocidade. o fato dessa reciprocidade, 
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a constatação de que a todo dever corresponde 

um direito (BoBBIo, 1999), coloca sob nova 

luz a observação de Bobbio (2004, p. 52) de 

que o problema da moral foi originalmente 

considerado mais do ângulo da sociedade 

que da perspectiva do indivíduo. Para o autor, 

os primeiros ordenamentos, exemplificados 

pelo Código de Hamurabi, pela lei das Doze 

tábuas e pelos Dez Mandamentos, eram essen-

cialmente proibitivos (BoBBIo, 2004, p. 52), 

porque elaborados a partir da perspectiva da 

segurança. entretanto, disso não decorre que 

“[...] a figura deôntica originária é o dever, não 

o direito [...]” (BoBBIo, 2004, p. 52), nem que 

a função primária dessas antigas leis fosse “[...] 

a de comprimir, não a de liberar; a de restringir, 

não a de ampliar, os espaços de liberdade [...]” 

(BoBBIo, 2004, p. 53).

Comprimir ou restringir um tipo de liberdade 

fora, desde o princípio, um meio de garantir 

liberdades. logo, embora as positivações penais 

originárias certamente não tenham chegado a 

consumar a liberdade, não se pode dizer que a 

desprezaram. A grande mudança acontecida no 

ocidente a partir da concepção cristã da vida, 

que, secularizada, se converteu na doutrina 

do individualismo, não foi a descoberta ou a 

invenção da liberdade – pois ela não era desco-

nhecida –, mas a elevação desse valor a um 

patamar diverso do que gozava.4

Na verdade, o notável acontecimento da Idade 

Moderna foi o reconhecimento expresso do valor 

da liberdade, antes implícito. Primeiro, junto da 

segurança, ela consta dos Bill of Rights americano, 

a começar pela Carta da virgínia, de 1776, que 

a reconhece como direito inerente (unalienable 

Rights), necessário à efetivação da segurança 

(safety) e da felicidade (happinness) (eStADoS 

UNIDoS, 1776). Depois, em 1789, ambos são 

anunciados pela Assembleia Nacional fran-

cesa na Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão: “A finalidade de toda associação 

política é a conservação dos direitos naturais e 

imprescritíveis do homem. esses direitos são a 

liberdade, a prosperidade, a segurança e a resis-

tência à opressão.” (FeRReIRA FIlHo, 1978)

4 lIBeRDADe oU lIBeRDADeS (DIReItoS 

HUMANoS)

Publicamente anunciado no século xvIII, o 

valor da liberdade encontrou uma definição 

satisfatória no artigo 4º da “Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão”, segundo 

o qual,

A liberdade consiste em poder fazer tudo que 
não prejudique o próximo. Assim, o exercício 
dos direitos naturais de cada homem não tem 
por limites senão aqueles que asseguram aos 
outros membros da sociedade o gozo dos mes-
mos direitos. estes limites apenas podem ser de-
terminados pela lei. (FeRReIRA FIlHo, 1978)

4Secularizada, a concepção cristã da vida se converteu na doutrina do individualismo, que abrange a perspectiva do individualismo ético, “[...] 
segundo o qual todo indivíduo é uma pessoa moral [...]”, e a do ontológico, que pressupõe a “[...] autonomia de cada indivíduo com relação a 
todos os outros [...]” e a “[...] igual dignidade de cada um deles [...]” (BoBBIo, 2004, p. 57).
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Porém, como confessa Isaiah Berlin (2002, p. 

229), o significado da liberdade é poroso, “[...] 

tão poroso que não parece capaz de resistir 

a muitas das interpretações”. trata-se, sem 

dúvida, de um termo que admite concepções 

variadas, muitas delas divergentes. teorias sobre 

o sentido histórico do conceito são incessante-

mente realizadas, e, entre as mais lembradas, 

está a do mencionado autor britânico.

Para ele, há duas acepções centrais do sentido 

político de liberdade. Uma, positiva, está 

implicada na “[...] resposta à pergunta: ‘o que 

ou quem é a fonte de controle ou interferência 

capaz de determinar que alguém faça ou seja 

uma coisa em vez de outra?’” (BeRlIN, 2002, p. 

229). trata-se da liberdade como autodomínio, 

ou liberdade dos antigos. (BeRlIN, 2002, p. 

236-240). A outra acepção, negativa, responde 

à questão: “Qual é a área em que o sujeito [...] 

é ou deve ter permissão de fazer ou ser o que 

é capaz de fazer ou ser, sem a interferência de 

outras pessoas?” (BeRlIN, 2002, p. 229). trata-

se da liberdade dos modernos, do direito de 

agir sem se submeter à coerção, ou seja, sem 

“[...] interferência deliberada de outros seres 

humanos [...]” (BeRlIN, 2002, p. 230).

Foi a partir dessa noção moderna de esfera 

individual de não interferência (BeRlIN, 2002, 

p. 230) que a ideia abstrata de liberdade “[...] 

se foi progressivamente determinando em 

liberdades singulares e concretas (de consci-

ência, de opinião, de imprensa, de reunião, de 

associação), numa progressão ininterrupta que 

prossegue até hoje [...]” (BoBBIo, 2004, p. 58). 

o processo de determinação ocorreu porque, 

em face de uma situação histórica concreta, o 

ideal político (valor) teve de fornecer respostas 

realizáveis, sob pena de ser abandonado. A 

liberdade de religião, por exemplo, só se torna 

uma questão em virtude de uma mudança de 

condições históricas: “[...] a Roma pré-cristã 

permitia aos povos vencidos exercer seus 

próprios cultos; o cristianismo que se tornara 

religião de estado suprime esta tolerância.” 

(HÖFFe, 2001, p. 355).

Nesse sentido, para Bobbio (2009, p. 69), da 

luta contra o dogmatismo das Igrejas e o auto-

ritarismo dos estados, provieram as primeiras 

exigências concretas de liberdade5:

[...] durante as guerras de religião, surgiu a exi-
gência da liberdade de consciência contra 
toda forma de imposição de uma crença [...]; 
e [...] da época que vai da Revolução Ingle-
sa à Norte-Americana e à Francesa, houve a 
demanda de liberdades civis contra toda for-
ma de despotismo. (BoBBIo, 2004, p. 68-69)

Noutras palavras, a fim de pôr limites aos 

poderes opressivos supraindividuais, estatais ou 

5outros autores também negam a outrora disseminada crença de que as primeiras declarações de direitos ocorreram na Grã-Bretanha. Para Mo-
range (2004, p. 5): “o reconhecimento das liberdades era lá [...] muito estreitamente vinculado à história do povo inglês e a seu empirismo.” o 
pensador francês afirma que, embora as liberdades na Inglaterra se encontrem “[...] enunciadas em um certo número de textos famosos: a Magna 
Carta de 1215, a Petição de Direitos de 1627, o Bill of Rights (ato de direitos) de 1688 e o Ato de Sucessão de 1701 [...]”, esses documentos 
“[...] não têm e não pretendem ter nenhum caráter transcendente”. Não se trata de “[...] grandes declarações de princípios [...]”, mas de “[...] 
procedimentos jurídicos, permitindo preservar tal direito ou tal liberdade” (MoRANGe, 2004, p. 5). No mesmo sentido, com ênfase no fato de 
serem privilégios medievais concedidos a certas classes pelo soberano, manifestam-se Sarlet (2009, p. 41) e Höffe (2001, p. 417).
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não, a comunidade política formulou exigências 

de garantia de esferas individuais de liberdade, 

preservadas em relação aos outros homens e às 

organizações políticas (BoBBIo, 2004, p. 70). 

Assim, a liberdade, por meio de um processo 

de determinação desencadeado em virtude de 

condições históricas específicas, deu origem 

aos direitos humanos ou às liberdades públicas, 

exigências concretas negativas dirigidas contra 

todos – também contra o estado.

Mas tal conclusão não admite uma concepção 

inicial de liberdade como a fornecida por Berlin 

(2002, p. 229), da qual aparentemente decorre.

ora, na medida em que se fala em direitos 

humanos subjetivos, em pretensões ou exigên-

cias “[...] que qualquer homem pode reivindicar 

[...]” (HÖFFe, 2001, p. 354), pressupõe-se a 

existência de uma relação social coercitiva 

entre aquele que reivindica o direito e os demais 

que se veem obrigados a respeitá-lo. Dito de 

outro modo, na medida em que um indivíduo 

faz valer sua liberdade, ele impõe a cada um 

dos membros da comunidade política uma 

renúncia ao exercício da própria liberdade. 

Pois, como acertadamente percebe Höffe (2001, 

p. 360-363), um direito humano é, em si, um 

mandato para exercício da coerção contra 

outros homens. Aqui, porém, não se deve 

entender coerção como sinônimo de opressão, 

agressão, ou

[...] inclinação natural ou produzida por situações 
sociais de se voltar contra seus semelhantes ou feri-

los, ofendê-los ou prejudicá-los de qualquer outra 
maneira. ‘Coerção’ significa muito antes, de modo 
formal e neutro, a restrição à liberdade por parte 
dos outros, portanto, de fora. (HÖFFe, 2001 p. 361)

encarada dessa maneira, a ideia de direitos 

humanos é incompatível com uma concepção não 

intervencionista de liberdade – como a de Berlin. 

Porque a liberdade, entendida como direito de agir 

sem se submeter à coerção (BeRlIN, 2002, p. 230), 

em vez de ampliada pelos direitos humanos que 

visam a concretizá-la, seria por eles restringida, 

eis que implicam o reconhecimento a cada um de 

mandatos individuais para exercício da coerção 

contra todos.

embora muitos pensadores ignorem tal incoe-

rência, ela não passou desapercebida a Dworkin 

(2007, p. 399-427). Para ele, parece “absurdo” 

supor que haja “[...] qualquer direito geral à liber-

dade [...]”, pelo menos do modo como ela “[...] 

tem sido tradicionalmente concebida por seus 

defensores [...]”, como a ausência de restrições 

impostas “[...] ao que um homem poderia fazer, 

caso desejasse.” (DWoRKIN, 2007, p. 411). o 

autor propõe, então, uma distinção entre duas 

concepções de liberdade negativa. A “liberdade 

como licença” diz respeito ao “[...] grau em que 

uma pessoa está livre das restrições sociais ou 

jurídicas para fazer o que tenha vontade [...]”; a 

“liberdade como independência”, ao “[...] status 

de uma pessoa como independente e igual e não 

como subserviente.” (DWoRKIN, 2007, p. 404).

Uma vez que “toda lei prescritiva diminui uma 

liberdade como licença, antes disponível para 
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os cidadãos [...]”, a compreensão da liberdade 

nesses termos só pode ser conciliada com os 

direitos humanos se justificada por algum “valor 

contrastável”, como a segurança, que leva em 

consideração, não, os interesses do próprio indi-

víduo, mas os dos demais (DWoRKIN, 2007, p. 

405). Mas, se se supõe que as liberdades indivi-

duais são justamente “[...] salvaguardas contra 

a intervenção [...]” (BeRlIN, 2002, p. 231), não 

se poderia admitir que elas fossem restringidas 

por um valor estranho interveniente, externo 

a elas, e residente no outro – quiçá, como 

querem alguns, não em um terceiro indivíduo, 

mas em uma coletividade. “[...] é uma confusão 

de valores dizer que, embora minha liberdade 

‘liberal’ individual seja jogada fora, algum outro 

tipo de liberdade [...] é aumentada.” (BeRlIN, 

2002, p. 232). logo, se direitos humanos nascem 

como pretensões de liberdade do indivíduo, eles 

não podem ser justificados com base em outro 

valor que não a própria liberdade individual.

Como “ainda assim continua verdadeiro que a 

liberdade de alguns deve ser às vezes restrin-

gida para assegurar a liberdade dos outros [...]” 

(BeRlIN, 2002, p. 232), o impasse só se resolve 

com o abandono da concepção de liberdade 

como licença.

Admitindo-se a liberdade como independência, 

podem-se considerar perdas de liberdade 

apenas “[...] situações nas quais os homens 

fossem impedidos de fazer alguma coisa que 

[...] devem [poder] fazer” (DWoRKIN, 2007, 

p. 412), ou seja, somente restrições “[...] a atos 

particulares considerados especialmente impor-

tantes [...]” (DWoRKIN, 2007, p. 277), como 

as liberdades individuais. Pois a independência 

pressupõe a pretensão de ser tratado com igual 

consideração e respeito por todos (DWoRKIN, 

2007, p. 405), e exige, “[...] contra a exploração 

e a humilhação, contra o abuso da autoridade 

pública [...]” (BeRlIN, 2002, p. 232), o reconhe-

cimento de liberdades concretas a cada membro 

da comunidade.6

5 lIBeRDADe e SeGURANçA CoMo 

PRINCíPIoS

Conforme se esclarecera, os direitos do homem 

são exigências morais históricas, surgidas na 

Idade Moderna a partir das lutas contra o estado 

absoluto. Aqui, o uso do termo “exigências” para 

se referir aos direitos humanos não é acidental. 

Corresponde à diferenciação feita por Bobbio 

(2004, p. 77) entre direitos morais ou em sentido 

fraco (moral rights) e positivos ou em sentido 

forte (legal rights).

Segundo o jurista italiano, a distinção entre 

direitos naturais e direitos positivos predomina 

na europa continental; e entre moral rights e 

6embora Dworkin não forneça uma definição de “respeito”, podemos encontrá-la em Hannah Arendt (2008, p. 254-255), que o traduz como “[...] 
uma espécie de ‘amizade’ sem intimidade ou proximidade; [...] uma espécie de consideração pela pessoa, nutrida à distância que o espaço do 
mundo coloca entre nós [...]”. Para a autora, essa consideração “[...] independe de qualidades que possamos admirar ou de realizações que pos-
samos ter em alta conta”. Ao contrário, “[...] se dirige exclusivamente à pessoa [...]”, a quem ela é, não, aos atributos que possui (ou o que é).
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legal rights, na Inglaterra e nos estados Unidos. 

todavia, a segunda contraposição, de direitos 

morais a direitos legais, ocupa na comunidade 

anglófona o mesmo espaço que a primeira, de 

direitos naturais a direitos positivos, ocupa na 

dos países de tradição romano-germânica. A 

diferença é:

Na distinção entre moral rights e legal rights, o 
critério é o fundamento; na distinção entre ‘di-
reitos naturais’ e ‘direitos positivos’, é a origem. 
Mas, em todos os quatro casos, a palavra ‘direi-
to’ faz referência a um sistema normativo, seja 
ele chamado de moral ou natural, jurídico ou 
positivo. (BoBBIo, 2004, p. 7) (Grifos nossos).

o importante é perceber que “uma coisa é um 

direito [em sentido forte]; outra, a promessa de 

um direito futuro [em sentido fraco]. Uma coisa 

é um direito atual; outra, um direito potencial”. 

(BoBBIo, 2004, p. 77). os direitos atuais ou 

em sentido forte são expectativas que podem 

ser satisfeitas porque são protegidas juridica-

mente (BoBBIo, 2004, p. 73), ou seja, pela 

“[...] forma de controle social que é o poder 

[...]” (BoBBIo, 2004, p. 38). Já as exigências 

(direitos potenciais ou em sentido fraco) são 

expectativas de direitos futuros, direitos não 

constitucionalizados que se pretendem reco-

nhecer como positivos (BoBBIo, 2004, p. 73). 

essas pretensões7 de proteção futura de certos 

valores, motivadas com argumentos históricos e 

racionais, “[...] validadas doutrinariamente, ou 

até mesmo apoiadas por uma forte e autorizada 

opinião pública [...]”, têm origem em orde-

namentos morais, mas aspiram a se tornarem 

jurídicas. (BoBBIo, 2004, p. 75)

Dizer que têm origem na moralidade implica 

pressupor originalmente um sistema normativo 

moral (de valores) do qual decorrem, e “[...] 

cuja fonte não é a autoridade munida de força 

coativa [...]” (BoBBIo, 2004, p. 74). Afirmar que 

aspiram a se tornarem direitos jurídicos significa 

que “[...] buscam validade a fim de se tornarem 

eventualmente direitos num novo ordenamento 

normativo, caracterizado por um diferente modo 

de proteção [...]” (BoBBIo, 2004, p. 75). Pois 

apenas diretos jurídicos gozam da proteção 

efetiva garantida pela jurisdição penal, ou seja, 

por uma “[...] corte de justiça capaz de reparar 

o erro e, eventualmente, de punir o culpado” 

(BoBBIo, 2004, p. 73).

Na medida em que só há reciprocidade entre 

institutos de mesma natureza, de forma que 

a uma obrigação moral pode corresponder 

somente uma exigência moral, nunca um direito 

jurídico (BoBBIo, 2004, p. 8), não se deveria 

chamar tais exigências (direitos que devem 

ser) de direitos (que são) enquanto não forem 

acolhidas em um ordenamento jurídico positivo. 

(BoBBIo, 2004, p. 75)

ocorre que, historicamente, os direitos do 

homem experimentaram a passagem de um 

sistema de direitos em sentido fraco, baseado em 

7Fazemos uso do termo pretensão, embora o autor hesite em utilizá-lo por considerá-lo “demasiadamente forte”. (BoBBIo, 2004, p. 73)
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normas naturais ou morais, para um de direitos 

em sentido forte, o ordenamento jurídico dos 

estados nacionais (BoBBIo, 2004, p. 76). Por 

meio desse processo de diferenciação, como 

optamos por chamá-lo, os direitos humanos 

passaram a ser reconhecidos como direitos subje-

tivos públicos, direitos fundamentais de ordena-

mentos jurídicos específicos; e os valores, como 

princípios, normas juridicamente válidas.

6 SeGURANçA oU PoSItIvAção (JURIDICI-

DADe, oRDeM e INStItUCIoNAlIzAção)

Não há dificuldade em reconhecer que os direitos 

humanos nascem como exigências morais, mas 

desenvolvem-se como direitos positivos. o que 

pode não ter ficado suficientemente nítido até 

este ponto da argumentação é que a positivação 

de tais exigências – o reconhecimento jurídico 

dos direitos fundamentais – decorre ela mesma 

de uma demanda histórica por segurança.

Pode-se encontrar uma definição moderna 

de segurança no artigo 8º da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão admitidos 

pela Convenção Nacional francesa em 1793: “A 

segurança consiste na proteção concedida pela 

sociedade a cada um dos seus membros para 

a conservação da própria pessoa, seus direitos 

e propriedades.” (FRANçA, 1793, tradução 

nossa). Dessa definição, é possível inferir que, 

diversamente do que se costuma pensar, a segu-

rança: (1) não é um direito atribuído à sociedade, 

mas um dever social; (2) não se impõe sobre e 

contra a liberdade do indivíduo, senão decorre 

da própria exigência individual de direitos (ou 

liberdades); (3) nem está limitada à conservação 

(física) do indivíduo e de suas posses, vez que 

garante a incolumidade da pessoa, na condição 

de ente dotado de personalidade, membro de 

uma comunidade jurídica e titular de direitos.

Noutras palavras, assim como, sob pena de 

incorreção histórica, não se pode conceber a 

liberdade positivada como licença, é inade-

quada a concepção da segurança como um 

valor antinômico ao de liberdade, ou apto a 

restringir as liberdades individuais. Pois ela só 

pode ser compreendida como uma pretensão 

dirigida à conservação destas.

ora, a segurança, entendida como exigência 

de “conservação” da pessoa humana e de 

seus direitos, realiza-se quando esse valor se 

traduz nas pretensões de juridicidade, ordem 

e institucionalização, por meio das quais os 

direitos humanos são positivados (determi-

nados em regras e formalmente reconhecidos) 

e impostos por um poder jurídico, o estado, que 

detém o monopólio da coerção (HÖFFe, 2001, 

p. 385-390). Não é coincidência que imedia-

tamente após (e quase simultaneamente a) o 

reconhecimento dos direitos humanos, ocorrido 

nas primeiras declarações da modernidade, no 

virginia Bill of Rights (1776) e na Déclaration dés 

droits de l’homme et du citoyen (1789), tenha-se 

dado a positivação dessas exigências nas suces-

sivas constituições do período revolucionário 
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francês e na carta norte-americana. A mera 

declaração dos direitos do homem na condição 

de pretensões morais abstratas não lhes garante 

efetividade numa comunidade real. A menos 

que sejam precisa e coletivamente definidos, sua 

realização fica a depender da disposição moral 

dos membros da comunidade (HÖFFe, 2001, 

p. 365-383). Apenas com a positivação, com 

a delimitação exata e comum realizada com o 

auxílio de um poder, pode-se superar tal “déficit 

de realidade”. (HÖFFe, 2001, p. 386)

logo, o processo de determinação da segurança 

está intrinsecamente ligado ao de diferenciação 

das liberdades em direitos fundamentais. o 

mandamento de segurança jurídica, a que 

apelam os movimentos históricos de positi-

vação do Direito, impõe uma exigência formal 

à passagem das pretensões morais (diretos 

humanos) ao ordenamento jurídico: tornarem-

se, “[...] de objeto de discussão de uma assem-

bléia de especialistas, [...] objeto de decisão 

de um órgão legislativo dotado de poder de 

coerção.” (BoBBIo, 2004, p. 77)8

Na medida em que os direitos humanos são 

reconhecidos como direitos jurídicos, os valores 

de que decorrem, a liberdade e a segurança, 

adentram os ordenamentos jurídicos positivos 

como princípios. Assim ocorreu também no 

Brasil, e, desde 1824, eles foram expressamente 

mencionados em todas as Constituições. Na 

de 1824, constavam do artigo 179; a partir de 

então, aparecem na de 1891 (art. 72), 1934 (art. 

113), 1937 (art. 122), 1946 (art. 141), 1967 (art. 

150), 1969 (art. 153) e 1988 (art. 5º).

7 UMA ANtINoMIA eNtRe PRINCíPIoS?

Uma vez que tratamos de dois princípios expres-

samente declarados no texto Constitucional 

– portanto, existentes e válidos –, a solução do 

dualismo entre liberdade e segurança não é 

possível por meio da rejeição de um deles, nem da 

de ambos. Cada um dos dois subsiste no ordena-

mento jurídico e em grande medida o fundamenta 

(daí sua validade), sem que algum deles seja capaz 

de fazê-lo por si. Ambos são necessários, mas, ao 

menos em uma percepção inicial, excluem-se 

mutuamente. Importa, portanto, examiná-los e 

superá-los a contradição dialeticamente.

A teoria do Direito não desconhece a ideia 

de antinomias entre normas com alto grau de 

abstração. Bobbio (1999, p. 90) refere-se a elas 

como “antinomias impróprias”, em oposição às 

8embora Bobbio (2004, p. 77) expressamente afirme que a fonte legislativa é a única capaz de transformar direitos que devem ser em direitos que 
são, e, assim, realizar a passagem deles do ordenamento moral para o jurídico, tal conclusão não decorre, necessariamente, da premissa lançada 
pelo próprio autor acerca do que é o Direito. Ao afirmar a exclusividade da fonte legislativa, o jurista restringe indevidamente o universo de 
fontes jurídicas possíveis, e exclui, sem justificar o porquê, todas as demais que atendem aos requisitos estabelecidos em seu argumento anterior. 
Pois, no mesmo capítulo, havia-se postulado que: “A existência de um direito, seja em sentido forte ou fraco, implica sempre a existência de [...] 
tanto o mero fato exterior de um direito histórico ou vigente quanto o reconhecimento de um conjunto de normas como guia da própria ação.” 
(BoBBIo, 2004, p. 74). ora, uma vez que, como se tem observado com cada vez maior frequência, as decisões judiciais são também aptas a 
afirmar a existência de um direito como um fato exterior e de reconhecer a existência de uma norma como guia para a ação, ainda que nem 
o direito, nem a norma tenham sido “[...] objeto de decisão de um órgão legislativo [...]” (BoBBIo, 2004, p. 77), não há razão para excluir a 
jurisdição como fonte do Direito.
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“próprias”, que ocorrem entre regras. Para ele, 

as antinomias de princípio não são propriamente 

jurídicas. o uso do termo antinomia, nesse caso, 

refere-se ao fato de um ordenamento jurídico 

inspirado em valores contrapostos (em opostas 

ideologias) poder gerar normas antinômicas.

o jurista italiano tem razão quando afirma que 

antinomias de princípio podem ser “[...] uma 

fonte de normas incompatíveis [...].” (BoBBIo, 

1999, p. 90). e, uma vez que o mesmo autor 

expõe, como condições de antinomia, não 

apenas que as duas normas pertençam ao 

mesmo ordenamento jurídico, mas que tenham, 

ao menos parcialmente, o mesmo âmbito de 

validade (BoBBIo, 1999, p. 86-89), parece 

correto, também, distinguir o conflito entre 

regras, cujas hipóteses de validade (ou inci-

dência) são textualmente definidas (antinomia 

própria), do entre princípios, que têm esfera de 

incidência variável (antinomia imprópria).

Revela-se apressado, no entanto, concluir, a 

partir de tais premissas: (1) que a incompati-

bilidade de normas fundadas em princípios 

antinômicos resulte em, para usar a linguagem 

do autor, “antinomias insolúveis” ou “reais”, 

que ocorrem “[...] pela falta de um critério [de 

solução da antinomia] ou por conflito entre os 

critérios dados [...]” (BoBBIo, 1999, p. 92); e (2) 

que as antinomias entre princípios, por serem, 

impróprias, não são jurídicas (BoBBIo, 1999, 

p. 90). No primeiro caso, porque a máxima 

de que duas normas válidas, do mesmo nível, 

contemporâneas e incompatíveis não podem ser 

simultaneamente eficazes – de modo que a apli-

cação de uma ao caso concreto tenha, necessa-

riamente, de excluir a da outra (BoBBIo, 1999, 

p. 113) – só se aplica a hipóteses de antinomias 

próprias (BoBBIo, 1999, p. 92), das quais os 

princípios estão excluídos (BoBBIo, 1999, p. 

90). No segundo, porque, sendo os princípios 

normas jurídicas, as antinomias entre eles são, 

por óbvio, jurídicas, embora não reais (inso-

lúveis). Mostram-se, portanto, aptas a serem 

resolvidas dentro do ordenamento, como são as 

antinomias aparentes (solúveis) entre regras, mas 

segundo critérios diferentes dos destas.9

Bobbio, partindo da noção de que “[...] para 

julgar a oposição de duas normas é necessário 

examinar o seu conteúdo [...]” (BoBBIo, 

1999, p. 74), sugere ser possível conservar 

duas normas incompatíveis se se demonstrar 

“[...] que a incompatibilidade é puramente 

aparente, que a pressuposta incompatibilidade 

deriva de uma interpretação ruim, unilateral, 

incompleta ou errada de uma das duas normas 

9Reconhecem expressamente serem os princípios espécies do gênero normas, Dworkin (2007, p. 36, 39-46), Alexy (2008, p.87-91) e Bonavides 
(2008, p.255-295). Não se deve descartar, contudo, a possibilidade de inferir a mesma conclusão de Bobbio, que, discorrendo sobre a norma 
fundamental, afirma sê-la não expressa (1999, p. 59) – portanto, não elaborada por um órgão legiferante –, mas “[...] uma convenção, [...] uma 
proposição evidente que é posta [pelo intérprete] no vértice do sistema para que a ela se possam reconduzir todas as normas.” (1999, p. 62). 
Ainda assim, ela “[...] está na base do Direito como ele é (o Direito positivo) [...]” e dá ao poder “[...] uma legitimação jurídica, não moral [...]” 
(1999, p. 67). Isso sugere que o autor reconhece a força normativa jurídica de proposições que não são regras. Ademais, noutra passagem, o 
jurista italiano atesta que “[...] a juridicidade de uma norma se determina não através de seu conteúdo (nem pela forma [...]), mas simplesmente 
através do fato de pertencer ao ordenamento [...]”. (BoBBIo, 1999, p. 69)
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ou de ambas.” Nesse caso, mantêm-se as normas 

e elimina-se a própria incompatibilidade.10 

(BoBBIo, 1999, p. 102)

Por tudo o que se expôs, parece claro que a 

antinomia entre liberdade e segurança baseia-se 

na definição desses termos em bases absolutas, 

sem fundamentos históricos que as sustentem. 

o princípio da segurança, levado ao extremo, 

tende ao dogmatismo jurídico, ao positi-

vismo rigoroso do Direito, que “[...] consiste 

na carta branca ou no irrestrito assentimento 

[...]” à entidade estatal (HÖFFe, 2001, p. 9). 

A liberdade, ao contrário, uma vez retirada 

da história das instituições políticas, implica a 

licença extrema, a recusa descompromissada 

de qualquer ordem jurídica, a negação total do 

Direito, o ceticismo jurídico (HÖFFe, 2001, p. 

9). esperamos ter conseguido demonstrar que 

se trata, então, de uma antinomia aparente, sem 

sustentação racional. A absoluta impossibilidade 

de reconciliação dos conceitos só é possível em 

abstrato, a-historicamente, sem levar em conta 

o desenvolvimento das instituições jurídicas do 

ocidente. Pois o projeto político da modernidade 

parece ser a realização recíproca e simultânea 

de ambos os valores.

Diante da guerra civil, as exigências da comu-

nidade política se traduzem em segurança; 

e diante da opressão política absoluta, em 

liberdade (HÖFFe, 2001, p. 11). tais concep-

ções, contudo, podem sempre ser reunidas 

no conceito original: “Como a justiça exige 

que todos os indivíduos tenham direito a um 

mínimo de liberdade, todos os outros indiví-

duos devem ser necessariamente coibidos, 

se preciso for pela força, de privar alguém da 

liberdade.” (BeRlIN, 2002, p. 233) A partir 

dessa constatação, pode-se falar não em prin-

cípios da liberdade e da segurança, mas em 

princípio de liberdade e segurança.

Ressalte-se, por fim, que a eliminação da 

incompatibilidade não é apenas possível – 

nem somente preferível. ela é devida, e exata-

mente por razões de liberdade e segurança.

Poder-se-ia dizer que o princípio da segurança 

impõe o respeito à ordem positiva. Afinal, 

decorre da juridicidade a garantia de que 

uma norma existe e é presumidamente válida 

pelo único fato de ter sido estabelecida pela 

autoridade estatal; de que, uma vez reconhe-

cidamente existente e válida, concretizada 

a hipótese fática, ela incide; e de que, se 

incide, deve ser-lhe dada eficácia (aplicação) 

(Mello, 1986). Mas poder-se-ia chegar à 

mesma conclusão pela perspectiva da liber-

dade. Pois tanto a fonte da autoridade judi-

10tal modelo de solução de conflitos entre princípios extrai conclusões diversas das de Dworkin (2007) e Alexy (2008) – ou, pelo menos, das da 
maioria dos intérpretes desses autores. Uma vez que uma norma existe e é válida, ela incide (Mello, 1986, p. 73), independentemente de ser 
um princípio ou uma regra. A ponderação entre princípios, ou o sopesamento deles, só pode ser entendida, portanto, como considerações, no 
momento da aplicação, acerca da eficácia – não, da incidência. os dois autores reconhecem que os princípios não se aplicam de modo “tudo-
ou-nada” (DWoRKIN, 2007, p. 39; Alexy, 2008, p. 173). todavia, não faltam casos em suas obras de situações em que a um princípio inciden-
te e supostamente conflitante não foi dada eficácia alguma, o que suscita a questão da não validade – p. ex., ver Alexy (2008, p. 276-340).
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ciária, encarregada de declarar a incidência 

da norma e de dar-lhe aplicação, quanto, 

simultaneamente, as restrições ao exercício 

da jurisdição se fundamentam no direito à 

independência dos indivíduos, que pressupõe 

o adequado tratamento devido pelo estado (o 

devido processo legal), o respeito à dignidade 

de cada homem (aos direitos fundamentais) 

e a proibição do arbítrio do soberano – daí a 

vinculação das instituições estatais ao Direito 

(DWoRKIN, 2007, p. xx). Sucintamente, o 

que liberdade e segurança asseguram são 

os direitos fundamentais, inclusive o de se 

submeter ao Direito, não, à incerteza.

Para o intérprete do Direito, especialmente 

para o intérprete oficial, o juiz, isso gera 

uma consequência prática que não pode ser 

desprezada. Se é certo que, como afirma Jean 

Morange (2004, p. xx-xxI), “[...] nenhuma 

liberdade pode ser ilimitada [...]”, e “mesmo 

aos olhos dos liberais mais extremados, a liber-

dade de cada um deve cessar onde começa 

a liberdade de outrem [...]”, é certo também 

que muitos desses limites, “[...] a preservação 

da ordem pública, os dados técnicos, as 

contingências sociais, a necessidade de uma 

ética social [...]”, já foram ponderados pelo 

legislador constituinte quando da declaração 

positiva dos direitos fundamentais, vez que 

inerentes aos princípios de liberdade e de 

segurança.

Resta reconhecer que seria ilegítimo se o intér-

prete oficial ampliasse tais restrições à liber-

dade no momento da aplicação das normas 

constitucionais, sob argumento de efetivar 

um princípio jurídico de igual hierarquia, a 

segurança. visto que a segurança não é um 

princípio externo ao de liberdade, nem diverso 

do dele. Antes, ambos são recíprocos, de 

forma que os limites a serem buscados devem 

ser internos, relativos ao âmbito de validade 

da norma – à hipótese de incidência –, não, à 

esfera externa, de eficácia e aplicação dela.

Ademais, a falácia hermenêutica da contrapo-

sição dos dois princípios parece servir a uma 

finalidade temerária: o abuso do poder juris-

dicional. Mediante argumentos de que, diante 

de um caso concreto, princípios contrários 

têm de ser ponderados (o que deveria ocorrer 

na esfera da eficácia e somente diante de um 

conflito real), recusa-se incidência a um deles, 

normalmente à liberdade, ou seja, nega-se 

total ou parcialmente, e sem justificativa, a 

validade de uma norma constitucional. Afasta-

se o Direito, e institui-se o arbítrio.
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A causa de extinção muito comum na proposi-

tura da ação de iniciativa privada pelos crimes 

de calúnia, injúria e difamação (arts. 139 ss., 

CP) é o desrespeito aos princípios reitores 

dessa modalidade de ação. 

Segundo a melhor orientação doutrinária 

e jurisprudencial, os princípios que regem 

a ação penal de iniciativa privada são: o 

da oportunidade, o da conveniência, o da 

disponibilidade, o da intranscendência e o da 

indivisibilidade.

Aqui  nos  apegamos  ao  pr inc íp io  da 

indivisibilidade. 

a ComuniCaBilidade da renúnCia táCita nas açÕes Penais de 
iniCiatiVa PriVada

Warley Belo*

ReSUMo

o texto analisa doutrina e jurisprudência a respeito das ações penais de iniciativa 

privada no que se relaciona com o princípio da indivisibilidade. esse princípio veda 

a possibilidade de o querelante escolher quais (ou qual) querelados irá processar. o 

desrespeito ao princípio importa em extinção da punibilidade pela renúncia tácita, 

causa comunicável a todos os demais querelados. 

Palavras-chave: Princípio da indivisibilidade. Comunicabilidade. Renúncia tácita. Ações 

penais de iniciativa privada. Causa de extinção da punibilidade. Falta de justa causa.

é comum nesses crimes o concursus delin-

quentium. Isso indica o concurso de mais de 

uma pessoa na prática dos supostos crimes 

contra a honra. 

Nesse caso, em havendo concurso (seja ele 

coautoria, seja participação) é impossível que 

o querelante possa escolher somente um dos 

pretensos ofensores, renunciando aos demais. 

Se assim o fizer, surge a figura da renúncia 

tácita (art. 104, parágrafo único, CP), que 

aproveita aos demais autores ou partícipes do 

crime não elencados na exordial,1 como forma 

de extinção da punibilidade, exceto quando 

a identidade for desconhecida. 

*Advogado criminalista em Belo Horizonte. Mestre em Ciências Penais pela Universidade Federal de Minas Gerais. Do Instituto dos Advogados 
de Minas Gerais. Professor de Direito Penal e Criminologia.

1A disposição se encontra expressa no Código Penal italiano, artigo 124, última parte: “la rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno 
commesso il reato.”
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o fundamento é de que a ação penal de iniciativa 

privada seja indivisível, por regra expressa no artigo 

48 do CPP,2 devendo essa ação ser proposta em face 

de todos os autores do fato delitógeno. o querelante 

tem a prerrogativa de propor ou não a ação. Pode ou 

não exercer o chamado jus persequendi in iudicio, 

escolhendo se quer ou não processar os ofensores. 

todavia, ele não pode fracionar a ação penal, uma 

vez que não se aceita, pois, a escolha apenas de um 

ou alguns dos que colaboraram na prática do ilícito 

penal. ou se processa a todos, obrigatoriamente, 

abrangendo os autores, coautores e partícipes do fato 

criminoso, ou não se processa ninguém.

De forma que, não sendo a peça acusatória 

aditada no prazo decadencial, ocorre a extinção 

da punibilidade de todos os agentes pela 

renúncia tácita, incluídos ou não na peça pórtica, 

já que essa causa de extinção da punibilidade 

é comunicável. tudo por força do artigo 49 do 

CPP c/c artigo 107, v, CP. é esse o entendi-

mento uníssono do StJ3 e da Suprema Corte.4 

2Havendo, pois, clara e explícita ação de corresponsáveis, registra expressamente o artigo 48, CPP, o princípio da indivisibilidade da ação priva-
da: “A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade.”

3“Penal e processual penal. habeas corpus. Delitos contra a honra previstos como difamação e injúria na lei n. 5.250/67. Ação penal privada. 
Princípio da indivisibilidade. Renúncia. extinção da punibilidade. I – Quando, na matéria jornalística, a declaração atribuída ao querelado é 
indissociável de fatos publicados em outra reportagem, cuja remissão faz-se obrigatória para a compreensão de supostas críticas desonrosas 
atribuídas ao querelante, a hipótese é de coautoria de conduta delitiva (Precedente do excelso Pretório). II – Considerando que o processamento 
e julgamento dos crimes contra a honra ora deduzidos reclamam a propositura de ação penal privada, vige, entre os supostos co-autores, o prin-
cípio da indivisibilidade, de forma que a renúncia em favor de um deles, obrigatoriamente, a teor dos arts. 49 do CPP e 104 do CP, estendem-se 
aos demais, gerando, quanto a estes, da mesma forma, a extinção da punibilidade nos termos do art. 107, v, do CP. ordem concedida. (StJ, HC 
n. 19088/SP, Min. Felix Fischer, Quinta turma, Data do julgamento: 25/03/2003, DJ de 22/04/2003).” 

“Penal e processual. Ação penal privada. Princípio da indivisibilidade. violação. Renúncia tácita. extensão a todos os querelados. extinção da 
punibilidade. 1 – Se há notícia da participação de outro agente nos fatos narrados como delituosos, a proposição de queixa-crime contra um 
só, acarreta a renúncia tácita do direito de ação, que se estende a todos (art. 49, do CPP), e, conseqüentemente, a extinção da punibilidade, nos 
termos do art. 107, v, do CP. Precedentes desta Corte. 2 – ordem concedida. (StJ, HC n. 12203/Pe; Min. Fernando Gonçalves; Sexta turma; 
Data do julgamento 18/05/2000; DJ de 12/06/2000).”

“HC – Queixa-crime – calunia e injuria – renuncia tácita – Documento: It35389 – Inteiro teor do Acórdão – Perempção. – Se o querelante tem 
notícia de ofensas proferidas por todos os querelados e deixa de incluir um deles na queixa-crime, fere o princípio da indivisibilidade da ação 
penal, de que trata o art. 48, do CPP. – A ocorrência de tal renúncia em relação ao co-partícipe, aproveita ao paciente, nos termos dos arts. 
104, do CP, e 49, do CPP. – trancamento da ação penal que se impõe.” (RHC 5.194/RJ, 5ª turma, Rel. Min. Cid Flaquer Scartezzini, DJU de 
05/08/96).”

“Penal e processual. Ação penal privada. Princípio da indivisibilidade. violação. Renúncia tácita. extensão a todos os querelados. extinção da 
punibilidade. 1 – Se há notícia da participação de outro agente nos fatos narrados como delituosos, a proposição de queixa-crime contra um 
só, acarreta a renúncia tácita do direito de ação, que se estende a todos (art. 49, do CPP), e, conseqüentemente, a extinção da punibilidade, nos 
termos do art. 107, v, do CP. Precedentes desta Corte. 2 – ordem concedida.” (HC 12.203/Pe, 6ª turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 
de 12/06/2000).”

4“Ação penal privada e princípio da indivisibilidade – Por ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada (CPP, art. 49), a turma 
deferiu habeas corpus para trancar ação penal e declarar extinta a punibilidade de jornalista processado pela suposta prática de delito contra 
a honra, consistente na veiculação, em jornal, de matéria considerada, pelo querelante, difamatória e ofensiva a sua reputação. Considerou-se 
que, em razão de a queixa-crime ter sido oferecida apenas contra o paciente, teria havido renúncia tácita quanto aos outros jornalistas que, 
subscritores da referida matéria, foram igualmente responsáveis por sua elaboração. Ressaltou-se, ainda, que transcorrera in albis, sem que se 
tivesse aditado a inicial, o prazo previsto na lei de Imprensa (lei 5.250/67, art. 41, § 1º). HC 88165/RJ, rel. Min. Celso de Mello, 18/04/2006. 
(HC-88165).”

“Ação penal privada – crimes contra honra – veiculação das alegadas ofensas morais mediante documento assinado por 19 (dezenove) pessoas 
– oferecimento de queixa-crime, no entanto, somente contra 02 (dois) dos signatários – violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal 
privada – conseqüente renúncia tácita ao direito de querela – extinção da punibilidade – tratando-se de ação penal privada, o oferecimento de 
queixa-crime somente contra um ou alguns dos supostos autores ou partícipes da prática delituosa, com exclusão dos demais envolvidos, confi-
gura clara hipótese de violação ao princípio da indivisibilidade (CPP, art. 48), implicando, por isso mesmo, renúncia tácita ao direito de querela 
(CPP, art. 49), cuja eficácia extintiva da punibilidade estende-se a todos quantos alegadamente hajam intervindo no cometimento da infração 
penal (CP, art. 107, v, c/c o art. 104). Doutrina. Precedentes. (StF – Inq-AgR 2139 – RS – tP – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 29/06/2007).”

“Ação penal privada – crimes contra a honra – veiculação das alegadas ofensas morais em coluna jornalística (coluna ‘Boechat’) – coluna jorna-
lística cujo titular (‘Boechat’) tem, no processo de pesquisa, redação e finalização das matérias nela veiculadas, a ativa colaboração de dois (2) 
outros jornalistas – obra jornalística coletiva – oferecimento da queixa-crime somente contra o titular da coluna jornalística, com exclusão 
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A doutrina também é absolutamente pacífica 

nesse sentido.5 

Por fim, saliente-se que o reconhecimento da 

renúncia tácita, como causa extintiva da punibili-

dade, é questão, sobejamente, de ordem pública, 

quer dizer, de conhecimento de ofício. Não se 

admite, portanto, o argumento de supressão de 

instância para seu reconhecimento que deve se 

realizar de ofício e a qualquer tempo6 nos termos 

do artigo 61 do CPP. Mesmo porque, uma vez 

extinta a punibilidade, por qualquer motivo, é 

explícita a falta justa causa, encontrando, uma 

vez mais guarita no artigo 648, I e vII, CPP, 

que considera ilegal a coação quando extinta a 

punibilidade. 

Não é, pois, obrigatório, pleitear primeiro ao juiz 

singular o reconhecimento da renúncia tácita 

para, somente depois, se indeferida a pretensão, 

impetrar habeas corpus perante o tribunal. Desde 

que entenda ser ilegalmente constrangido por 

qualquer procedimento penal, o advogado pode 

escolher, livremente, a seu exclusivo alvedrio, 

entre pedir ao juiz a declaração da extinção da 

punibilidade, ou, desde logo, impetrar à turma ou 

ao tribunal uma ordem de trancamento da ação 

ou da execução presidida pelo magistrado.7 

 dos colaboradores que nesta se acham nominalmente identificados – ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada (CPP, art. 
48) – renúncia tácita ao direito de querela (CPP, art. 49) – extinção da punibilidade (CP, art. 107, v, c/c o art. 104) – habeas corpus deferido – 
tratando-se de ação penal privada, o oferecimento de queixa-crime somente contra um ou alguns dos supostos autores ou partícipes da prática 
delituosa, com exclusão dos demais envolvidos, configura hipótese de violação ao princípio da indivisibilidade (CPP, art. 48), implicando, por 
isso mesmo, renúncia tácita ao direito de querela (CPP, art. 49), cuja eficácia extintiva da punibilidade estende-se a todos quantos alegadamente 
hajam intervindo no suposto cometimento da infração penal (CP, art. 107, v, c/c o art. 104). Doutrina. Precedentes. (StF – HC 88165 – RJ – 2ª 
t. – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 29/06/2007).”

5CAPez, Fernando. curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 120 e 121. GAMA MAlCHeR, José lisboa da. manual de Processo 
Penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, p. 288 e 289. GReCo FIlHo, vicente. manual de Processo Penal. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, 
p. 112 a 114. MIRABete, Julio Fabbrini. código de Processo Penal interpretado. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 210 e 211. MIRABete, Julio 
Fabbrini. Processo Penal. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 134 e 135. NoRoNHA, e. Magalhães. curso de Direito Processual Penal. 22. ed. 
São Paulo: Saraiva, 1994, p. 31 a 41. SIlvA FRANCo, Alberto et al. código de Processo Penal e sua interpretação jurisprudencial. São Paulo, 
Rt, v. 1, p. 1174. toURINHo FIlHo, Fernando da Costa. Processo Penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, v. I, p. 383 a 385.

6StJ, 6ª turma, Resp 132343/Mt, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, v.u., j. 25/08/2004; in DJU de 13/09/2004, p. 297; StJ, 5ª turma, HC 41228/
SP, Relª. Minª. laurita vaz, v.u., j. 28/06/2005.

7ver HC – Rel. Adrinao Marrey – Rt 413/92 e Franco, Alberto Silva et al. código de Processo Penal e sua interpretação... São Paulo: Rt, 2001, 
p. 1129.
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1 INtRoDUção

As modificações levadas a termo no Sistema Previ-

denciário em nosso País, no final da década de 

90, do século passado, ficam evidenciadas, nota-

damente pelas inovações trazidas pela emenda 

Constitucional – eC n. 20/98 e pelo advento da 

lei n. 9.876/99. Um dos efeitos positivos da eC n. 

20/98 foi o de vedar a contagem de tempo fictício 

(art. 4º da referida emenda), sem a respectiva e 

devida contribuição. Porém, no tocante às regras 

de transição, verificou-se que as mesmas tornaram-

se inócuas para a Aposentadoria por tempo de 

Contribuição na forma integral. Já quanto à forma 

proporcional, essa veio a exigir idade mais elevada 

e tempo adicional de serviço – e consequente 

contribuição – a título de “pedágio constitucional”, 

representando uma penalização para aqueles que 

reFormas ParCiais da PreVidÊnCia soCial no Brasil: a emenda 
ConstituCional n. 20/98 e a lei n. 9.876/99

Ana Cristina Barros de luna*
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ingressaram no Sistema e apostando nas regras 

previstas para a aposentação que visa à contagem 

de tempo de contribuição.

Por outro lado, com a edição da lei n. 9.876/99, 

que introduziu o fator previdenciário, foi alterada 

a forma de cálculo das aposentadorias por idade 

e por tempo de contribuição. A imposição sub-

reptícia do requisito idade mediante a aplicação da 

fórmula do fator previdenciário representa sobre-

carga injusta para aqueles segurados já inscritos no 

Regime Geral de Previdência Social – RGPS – até 

a data da publicação da nova regra de cálculo. 

Mais leal seria alterar as normas somente para 

aqueles inscritos no RGPS após o advento não só 

da lei n. 9.876/99, mas também da eC n. 20/98 

supracitada.

Relativamente ao fator previdenciário, pretende-se 

evidenciar os seus efeitos na redução do valor da 

renda mensal inicial dos benefícios de Aposenta-

doria por tempo de Contribuição (art. 18, inciso 

I, alínea “c”, da lei n. 8.213/91, com a redação 

que lhe foi dada pela lC n. 123/2006). A sua apli-

cação pode representar a necessidade do aumento 

de mais 10 anos de labor, apenas para manter o 

valor do benefício pleiteado pelo segurado brasi-

leiro no mesmo patamar previsto pela legislação 

há 10 anos atrás, ou seja, antes da égide da lei 

n. 9.876/99.  

Assim, pretende-se analisar neste artigo as prin-

cipais mudanças trazidas pela eC n. 20/98 e 

posteriormente pela lei n. 9.876/99, notadamente 

acerca da sobrecarga introduzida pela imposição 

do requisito idade, vindo a representar penalização 

para aqueles que acreditaram nas regras outrora 

previstas e procederam segundo sua orientação.

2  o  PoRQUê  DA DeNoMINAção 

“ReFoRMAS PARCIAIS DA PRevIDêNCIA”

Há mais de dez anos atrás – bem como na atua-

lidade – não era novidade a necessidade de 

mudanças no Sistema Previdenciário brasileiro, 

e também mundial, para harmonizar os preceitos 

jurídicos às aspirações dos segurados, bem assim ao 

surgimento de inevitáveis soluções – nem sempre 

fáceis – para os problemas da modernidade, tais 

como o envelhecimento da população, o aumento 

da expectativa de vida dos cidadãos, o advento de 

crises mundiais e toda sua complexidade.

ocorre que a expectativa de uma reforma é que 

esta se dê na base dos problemas – e não no 

seu sistema periférico de funcionamento, como 

ocorreu no caso. Assim, com um pensamento 

simplista, buscou-se mais recursos financeiros 

para uma Previdência que administra mal o patri-

mônio econômico que possui e cujos recursos 

são desviados para outros fins que não aqueles 

cominados pela lei, ao invés de engendrar 

meios para se prestar mais e melhores benefícios, 

atendendo-se o preceito da universalidade do 

atendimento e da cobertura, conforme enuncia 

a Carta Magna. encontrados os recursos, sobre-

carregando-se aqueles que já estavam inscritos 

no Sistema, pensou-se estar tocando o cerne do 
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problema. todavia, trata-se de solução que parte 

de premissas errôneas, sendo uma delas a falácia 

do déficit da Previdência.

o tempo de serviço é patrimônio previdenciário 

e, nesse sentido, não fosse o “fator imponderável” 

consistente no famoso erro do deputado governista 

que apertou o botão errado, vindo a votação da 

emenda Constitucional n. 20/98 (IBRAHIM, 2007, 

p. 539), relativamente ao destaque acerca da 

introdução do requisito idade na concessão da 

aposentadoria por tempo de serviço rejeitar tal 

inovação, os efeitos seriam muito mais nefastos 

para o segurado.

Se, de acordo com o princípio da precedência 

da fonte de custeio, nenhum benefício deverá 

ser implementado, sem a respectiva origem dos 

recursos que lhe dê respaldo em termos econô-

micos, de maneira nenhuma poderemos concluir 

que o limite de idade – se introduzido como requi-

sito mínimo para a concessão de Aposentadoria 

por tempo de Serviço – deixaria de constituir 

aumento de custeio, sem a referida prestação 

previdenciária. entretanto, na falta de êxito quanto 

à imposição do requisito idade, por força do “fator 

imponderável”, o legislador optou pela introdução 

do “fator previdenciário” como forma transversa 

de impor a observância da idade na forma de 

cálculo do benefício de Aposentadoria por tempo 

de Contribuição.  

De complexa assimilação, o fator previdenciário 

tem o efeito de retardar a data da aposentadoria, 

a menos que o segurado tenha reduzido o valor 

de seu benefício. Para tanto, verificaremos um 

exemplo prático acerca deste tema (cf. Anexo 1).

Assim, resta perquirir se as reformas trazidas em 

1998 e 1999 vieram atender as necessidades 

governamentais ou do próprio sistema previden-

ciário. Pergunta-se se o que realmente deveria ter 

sido reformado foi solucionado, ou seja, buscou-

se encontrar meios para pagar mais e melhores 

benefícios ou tratou-se apenas de perpetuar a má 

administração de recursos que, embora existentes, 

são empregados para fins diversos?

3 DAS ReGRAS De tRANSIção PARA A 

APoSeNtADoRIA INteGRAl

A eC n. 20/98 modificou os requisitos mínimos 

para a implementação do direito à concessão da 

Aposentadoria por tempo de Serviço, para aqueles 

já filiados ao RGPS até a data de sua publicação, 

em 16 de dezembro de 1998, instituindo regras 

transitórias. Muitas foram as mudanças, a começar 

pelo seu nome, que passou a ser Aposentadoria 

por tempo de Contribuição, tendo em vista 

vedação à contagem de tempo fictício, de acordo 

com o artigo 4º da referida eC. Por outro lado, 

garantiu o direito adquirido àquelas pessoas que 

já tinham implementado os requisitos exigidos 

pela legislação que a precedeu. De acordo com 

o brocardo jurídico latino tempus regit actum (o 

tempo governa o ato, isto é, a lei rege os fatos 

ocorridos em seu tempo de vigência), IBRAHIM 

(2006, p. 538) afirma que “o direito adquirido não 
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se restringe à aquisição do benefício em si, 

mas também à forma de cálculo da época em 

que o direito foi incorporado ao patrimônio 

jurídico do beneficiário”. No mesmo sentido 

é a doutrina de CAStRo (2007, p. 498): 

“as normas de concessão e de apuração do 

benefício vão depender da época em que o 

segurado adquiriu o direito à aposentadoria, 

pois a legislação posterior não pode alterar a 

forma de cálculo dos benefícios cujo direito 

já foi adquirido.” lado outro, as disposi-

ções contidas no artigo 9º, inciso I, da eC 

n. 20/98, referem-se às regras de transição 

que, na prática, não têm aplicação. Por ser 

mais gravosa ao segurado e tendo em vista 

que o requisito idade não foi aprovado pelo 

Congresso, a situação criada já foi, inclusive, 

reconhecida pela Previdência, que publicou 

a Instrução Normativa INSS/DC n. 57, de 

10 de outubro de 2001, e suas sucessivas 

reedições até a égide da Instrução Normativa 

INSS/PReS n. 20, de 10 de outubro de 2007, 

vigente até hoje. Assim é possível verificar que 

o § 1º do inciso I do artigo 9º da eC n. 20/98 

não aparece mais reproduzido na Instrução 

Normativa INSS/DC n. 57, de 10 de outubro 

de 2001, e assim, sucessivamente, até o 

advento da Instrução Normativa INSS/PReS 

n. 20, de 10 de outubro de 2007, vigente até 

os dias atuais. ou, segundo afirma CAStRo 

(2007, p. 495): “não se exige idade mínima e 

o pedágio de vinte por cento para a concessão 

da aposentadoria integral pelas regras de 

transição.”

4 DAS ReGRAS De tRANSIção PARA A 

APoSeNtADoRIA PRoPoRCIoNAl 

A eC n. 20/98 trouxe o fim do benefício previden-

ciário denominado Aposentadoria Proporcional 

por tempo de Serviço, configurando três situações 

distintas relativamente aos segurados do Regime 

Geral de Previdência Social – RGPS: a primeira, 

acerca daqueles que, à data de sua égide, em 

16 de dezembro de 1998 (data da publicação), 

reuniam os requisitos mínimos para implementar 

o direito à prestação previdenciária proporcional 

referida, quais sejam os 30 anos de tempo de 

serviço efetivo para o homem ou 25 anos no caso 

da mulher, podendo, portanto, requerer o bene-

fício na forma proporcional; ou, continuar traba-

lhando até completar o tempo necessário para a 

aposentadoria integral, sem qualquer necessidade 

de se submeter às regras de transição; a segunda, 

para aqueles segurados inscritos no Regime 

Geral de Previdência Social – RGPS – até a data 

de sua égide, em 16 de dezembro de 1998, mas 

que ainda não possuíam os requisitos mínimos 

acima citados e que, portanto, devem observar as 

regras de transição; e a terceira, para os segurados 

inscritos no RGPS a partir de 17 de dezembro de 

1998, que não possuem mais qualquer direito 

à Aposentadoria Proporcional por tempo de 

Serviço, não havendo que se falar em aplicação 

de regras transitórias para os mesmos.

Ressalta-se, mais, acerca da segunda situação, 

que surgiram ainda duas hipóteses entre as 

quais os mesmos podem optar: a) ou podem 
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continuar trabalhando até atingir os 35 anos de 

tempo de contribuição (homem) ou 30 anos de 

tempo de contribuição (mulher), aposentando-

se com proventos integrais, independente de 

idade mínima ou “pedágio constitucional”, 

tudo de acordo com o explicitado no item 3 

deste artigo retro; ou b) poderão, a qualquer 

tempo, desde que obedecidas às regras de 

transição, estabelecidas no artigo 9º, § 1º, 

da eC n. 20/98, aposentar-se com proventos 

proporcionais, computando-se tempo poste-

rior. Nesse caso, não terão de atingir a idade 

mínima, mas terão de trabalhar por mais 

tempo – e consequentemente recolher mais 

contribuições para o sistema – por força do 

denominado “pedágio constitucional”, no 

caso, de 40% (quarenta) por cento a mais. As 

regras de transição previstas pela eC n. 20/98 

para a Aposentadoria Proporcional por tempo 

de Serviço encontram-se dispostas no artigo 

9º, caput e § 1º, incisos I e II. Isso significa 

dizer que o segurado inscrito no RGPS até a 

promulgação da eC n. 20, de 15 de dezembro 

de 1998, e sem tempo suficiente à concessão 

da aposentadoria proporcional na data de sua 

publicação em 16 de dezembro de 1998 deverá 

se submeter às regras de transição no tocante 

ao “pagamento do pedágio constitucional”, 

significando trabalhar mais tempo de acordo 

com o item “b” do inciso I acima. Acerca das 

disposições contidas no § 4º da referida eC n. 

20/98, ou seja, “observado o disposto no artigo 

40, § 10, da Constituição Federal, o tempo de 

serviço considerado pela legislação vigente 

para efeito de aposentadoria, cumprido até 

que a lei discipline a matéria, será contado 

como tempo de contribuição”, significa 

dizer que é vedada a contagem de tempo de 

serviço fictício, sem a devida e correspon-

dente contribuição previdenciária para fins 

de custeio dos benefícios. esse não é outro 

senão o entendimento já manifestado pelo 

egrégio tribunal Regional Federal, quando 

do julgamento da Apelação em Mandado de 

Segurança – AMS n. 2005.38.00.037951-5/

MG (origem: 2005.3800037951-5), prolatado 

pelo ilustre Juiz Federal Itelmar Raydan evan-

gelista (Convocado), decisão de 8 de setembro 

de 2008, cujas razões de decidir elucidam 

com maestria a questão.

5 DAS AlteRAçõeS INtRoDUzIDAS PelA 

leI N. 9.876/99

A lei n. 9.876, de 26 de novembro de 1999, 

trouxe uma nova definição acerca da forma de 

cálculo das prestações previdenciárias deno-

minadas Aposentadoria por Idade e Aposenta-

doria por tempo de Contribuição, de acordo 

com a redação que o referido diploma legal 

deu ao artigo 29 da lei de Benefícios (lei n. 

8.213/91). Senão vejamos:

Art. 29. o salário-de-benefício consiste:

I – para os benefícios de que tratam as alíneas ‘b’ e 
‘c’ do inciso I do art. 18, na média aritmética sim-
ples dos maiores salários-de-contribuição corres-
pondentes a oitenta por cento de todo o período 
contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário;
II – para os benefícios de que tratam as alíneas 
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‘a’, ‘d’, ‘e’ e ‘h’ do inciso I do art. 18, na mé-
dia aritmética simples dos maiores salários-de-
contribuição correspondentes a oitenta por cento 
de todo o período contributivo. (Grifos nossos)

No caso em análise no anexo 1 deste artigo, 

somente se o segurado considerado com 35 anos 

de contribuição e 55 anos de idade trabalhasse 

por mais 10 anos teria o fator previdenciário igual 

a 1,00. todavia, nesse caso, viria a computar 45 

anos de contribuição e 65 de idade. 

Mas ainda que não seja por todas as razões 

mencionadas, corre-se o risco de, após mais 10 

anos de trabalho, o segurado descobrir que a 

expectativa de vida, conforme o cálculo do IBGe, 

aumentou mais ainda – ou diminuiu –, vindo a 

influenciar no valor de seu benefício novamente, 

afastando para longe a possibilidade de prever 

uma velhice digna. lado outro, o fator não prevê 

nenhum tipo de ajuste para a mulher, dentro do 

padrão 30 anos de trabalho, em comparação com 

os 35 anos necessários para o homem; apenas 

considera o tempo de serviço para o implemento 

do benefício como um número absoluto – e assim 

sendo menor. Portanto, nesse aspecto, a fórmula 

é ainda mais prejudicial para o segurado do sexo 

feminino, que termina por ter de compensar a 

ausência de ajuste trabalhando mais tempo com 

a finalidade de obter um fator previdenciário mais 

favorável. 

 A lei n. 8.213/91 menciona a adoção de uma 

taxa de mortalidade única para ambos os sexos, 

o que acaba também por penalizar o homem que 

possui uma expectativa de sobrevida inferior à 

da mulher.

Quando também o segurado labora em atividade 

insalubre existe sempre um cômputo especial de 

tempo, caso o mesmo não consiga completar o 

mínimo exigido para a aposentadoria especial.

Assim sendo, um segurado que trabalhou durante 

10 anos na atividade insalubre aplica-se um 

acréscimo de 40% sobre o tempo laborado nessas 

condições, permitindo ao trabalhador que se 

aposente de uma forma mais precoce relativa-

mente aos demais trabalhadores.

ora, a legislação previdenciária ao permitir que 

esse trabalhador se aposente mais cedo acaba por 

penalizá-lo na aplicação do fator previdenciário, 

eis que o mesmo terá direito de se aposentar por 

tempo de contribuição antes dos demais, porém 

com severa redução de sua média em face da 

incidência do fator previdenciário.

Para que não se imponha uma contradição ao 

tratamento jurídico diferenciado conferido ao 

trabalhador exposto a agentes nocivos, impõe-se 

acrescentar no cálculo do fator previdenciário o 

tempo de contribuição, adicionado pela contagem 

de tempo especial. Assim sendo, um trabalhador 

que teve no seu tempo de contribuição um 

adicional de 4 anos pelo fato de ter trabalhado 10 

anos em área insalubre deve sofrer o mesmo acrés-

cimo no tempo de contribuição para compensar 

o fato de se aposentar mais cedo. 
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verificam-se, abaixo, diversas distorções na apli-

cação do fator: 

a) homem com 35 anos de tempo de contribuição 

e 55 anos de idade – fator previdenciário: 0,7325; 

b) mulher com 30 anos de tempo de contribuição e 

50 anos de idade – fator previdenciário: 0,6136; 

c) professor com 30 anos de contribuição e 50 

anos de idade – fator previdenciário: 0,6163; 

d) professora com 25 anos de contribuição e 45 

anos de idade – fator previdenciário: 0,5185.

Sendo certo que a legislação posterior não 

pode alterar a forma de cálculo dos benefí-

cios cujo direito já foi adquirido, mister se faz 

considerar, ainda, as disposições previstas no 

Decreto n. 3.048/99 sobre a matéria, §§ 3º e 4º 

com a redação que lhe fora dada pelo Decreto 

n. 3.265/99 e pelo Decreto n. 6.042, de 2007. 

Assim, deverá o interessado solicitar a aplicação 

do § 4º do artigo 56 do Decreto n. 3.048/99 

quando de sua aposentação pelo RGPS. entre-

tanto, o legislador não contemplou a situação 

dos segurados que, postulando o benefício de 

Aposentadoria por Idade, veem-se diante do 

fator previdenciário. Ressalte, mais, que no caso 

da Aposentadoria por Idade, o fator é aplicado 

somente se for majorar a renda. 

Portanto, é possível verificar que os segurados 

foram tratados de forma desigual quanto ao direito 

de optar pelo cálculo mais vantajoso, tal como 

assegurado aos que pretendem se aposentar consi-

derando o tempo de contribuição. 

6 CoNClUSão

As mudanças trazidas pela emenda Constitucional 

n. 20/98 tiveram, se por um lado, o condão de 

dar fim à prejudicial contagem de tempo fictício, 

sem a respectiva e devida contribuição previden-

ciária, por outro pesaram sobre o segurado no que 

tange ao tempo de trabalho para a obtenção da 

Aposentadoria Proporcional. extinta para aqueles 

que ingressaram no Sistema Previdenciário a partir 

de 17 de dezembro de 1998, foi sobrecarregada 

para os que apostaram há longo tempo nas regras 

anteriormente previstas. ora, se as regras podem 

ser mudadas a qualquer tempo, em ofensa aos prin-

cípios do direito adquirido e da segurança jurídica, 

a população vê em cheque a própria capacidade 

do estado de gerir o patrimônio previdenciário dos 

segurados do RGPS. 

Quanto às alterações trazidas a lume pela lei n. 

9.876/99, é possível verificar que a introdução 

do fator previdenciário mostra-se materialmente 

incompatível com a Carta Magna, porquanto trata-

se de uma maneira escamoteada de introduzir, 

mediante lei ordinária, o requisito idade. Isso 

porque o insere na fórmula de cálculo do salário 

de benefício da aposentadoria por tempo de contri-

buição, o que já fora rechaçado anteriormente 

pelo Congresso Nacional. Já no que diz respeito 

à chamada Aposentadoria Integral por tempo de 

Contribuição, o próprio INSS já reconheceu desde 

2001 que as regras transitórias previstas pela eC n. 

20/98 não são aplicáveis a esse benefício: não só 

no que se refere à imposição do requisito idade, 
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mas também no que tange ao “pagamento de 

pedágio constitucional” de 20% a mais de tempo 

de contribuição, nos termos do artigo 9º, caput e 

inciso II, alínea “b” da referida emenda. 

lado outro, o fator previdenciário não prevê 

nenhum tipo de adaptação para a mulher, 

levando a um desajuste da fórmula, que termina 

por impor ao segurado do sexo feminino a 

necessidade de ter de compensar essa falha traba-

lhando mais tempo com a finalidade de obter um 

fator previdenciário mais favorável. Muitas são 

as distorções prejudiciais aos segurados trazidas 

pela aplicação do fator previdenciário.

Cabe agora ao Judiciário, analisando as situa-

ções que se evidenciaram após o implemento 

das leis, dar o que é devido àqueles que assim 

fizeram por merecer, obedecendo esses às 

leis pretéritas e recolhendo dia a dia o seu 

quinhão, visando a um futuro justo e equâ-

nime. Certo é que a sobrecarga de tempo, 

quer de contribuição, quer de vida, imposta 

ao trabalhador à míngua de administração 

estatal competente, não é conduta consoante 

os princípios de Direito, notadamente quanto 

àqueles que ingressaram no sistema pactu-

ando determinadas regras, que ao final são 

alteradas sem que nada possa ser feito.

ANexo 1 (exeMPlo PRátICo De CálCUlo Do FAtoR PRevIDeNCIáRIo)

vejamos a seguir, a partir da fórmula inscrita na lei n. 9.876/99, um exemplo de cálculo do fator no tocante 

à sua aplicação relativamente à Aposentadoria por tempo de Contribuição, a evidenciar seus efeitos sobre a 

renda mensal inicial do valor dos benefícios dos segurados, a partir de sua introdução no sistema:

Fórmula extraída da lei n. 9.876/99, onde:

 f = fator previdenciário;
es = expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria;
tc = tempo de contribuição até o momento da aposentadoria;
Id = idade no momento da aposentadoria;
a = alíquota de contribuição correspondente a 0,31. (essa alíquota representa o somatório das contribuições 
previdenciárias: 20% dos empregadores, mais 11% dos empregados).
De acordo com o artigo 29, § 6º, inciso I, da lei n. 8.213/91: para a aposentadoria por idade e para a aposen-
tadoria por tempo de contribuição (redação original: aposentadoria por tempo de serviço).

CálCUlo Do FAtoR PRevIDeNCIáRIo

 Tc x a
Es

f = x [ [

1 + (Id + Tc x a)
100
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Dados para efeito de exemplo:

es = 24,8 (A expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria foi obtida a partir da tábua completa 
de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e estatística – IBGe, considerando-se 
a média nacional única para ambos os sexos);

F =      0,4375       .         ( 1      +       0,6585)
F = 0,4375   x  1,6585
F = 0,7255    ou seja, uma perda de quase 30% no valor da renda mensal inicial do benefício

obs.: no caso de 60 anos de idade F = 0,8620. ou seja, uma perda da ordem de 15% no valor da 
renda mensal inicial do benefício.

 Tc . (0,31)

 35 . 0,31

 Id .+ (Tc . a)

 55 + (35 . 0,31)

Es

24,8

100

100

F =

F =

.

.

1+

1+
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1 INtRoDUção

a oriGem da distinçÃo entre ConCeito 

e tiPo

A teoria da evolução biológica de Darwin signi-

ficou uma alternativa ao paradigma, até então 

dominante, entre os naturalistas da época, de um 

universo estático, idêntico, em sua essência, à 

maneira como surgiu das mãos de um Criador. em 

substituição, foi proposto um conceito de universo 

em constante mudança, por meio do qual Darwin 

concluiu que a mutabilidade, não a estase, é a 

ordem natural dos seres vivos e da própria espécie 

humana.1 Na taxonomia da época, as espécies 

eram consideradas estáticas e imutáveis, segundo 

um modelo classificatório rígido, que fixava a 

correspondência integral de caracteres comuns 

às espécies. 

A aceitação da teoria da evolução tornou esse 

método de classificação inadequado. Percebeu-se 

que fatores como a especiação, o entrecruzamento 

e a mutação genética determinam alterações 

morfológicas e filogenéticas (phyle = tribo, gênesis 

= origem) nos organismos,2 o que demandou novo 

modelo de sistematização (classificação filogené-

tica de organismos) apto a comportar hipóteses 

evolutivas testáveis. A determinação de espécies 

tiPo, ConCeito e interPretaçÃo JurÍdiCa

André Quintela Alves Rodrigues*

ReSUMo

os conceitos jurídicos abstratos apontam um paradigma fechado de pensamento jurídico-

formal aplicado a setores em que sobrelevam os valores segurança jurídica e previsibi-

lidade. Já a tipologia é dotada de plasticidade, maleabilidade e abertura, possibilitando 

maior fidelidade à realidade designada. o que orienta a interpretação jurídica no caminho 

da solução justa, que gravita entre uma e outra direção de raciocínio, é a teleologia 

imanente a cada instituto, realçada diante da especificidade do caso concreto. 

Palavras-chave: Hermenêutica Jurídica. Interpretação Conceitual. Interpretação 

tipológica.

*Mestre em Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Analista Judiciário do tribunal Regional eleitoral de Minas Gerais.

1Cf. FUtUyMA, Douglas. Biologia evolutiva, p. 9.

2Cf. PoUGH, F. Harvey. a vida dos vertebrados, p. 29.
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passou a ser considerada, então, não mais de 

maneira rígida, mas passou-se a admitir espécies 

transitivas entre um e outro modelo em razão, 

principalmente, da dinâmica de caracteres, obser-

vada pela Biologia evolutiva. essa nova maneira 

de ordenar o conhecimento baseou-se em tipos, 

que eram formas básicas, com base nas quais se 

admitiam as transições contínuas e fluidas. Já no 

século xx, esses modelos de ordenação lógica 

do conhecimento, próprios das ciências naturais, 

foram absorvidos pelas ciências humanas, inclu-

sive pela ciência jurídica.

2  A  F o R M A ç ã o  D e  C o N C e I t o S 

ABStRAtoS

o dogma do sistema fechado, completo, perfeito, 

isento de lacunas foi preconizado pelo raciona-

lismo moderno na crença de que o rigor axioma-

tizante dos conceitos pudessem abranger toda a 

realidade. os conceitos carregam essa pressupo-

sição de exatidão do conhecimento. São cons-

truídos mediante a unificação de características 

comuns aos objetos: os atributos incomuns, as 

especificidades, são abstraídos, a fim de possibi-

litar a subsunção do conceito na integralidade dos 

seus elementos constitutivos. 

os conceitos promovem o seccionamento, a 

redução da realidade. Depois de concluídos, os 

fatos cuja identidade se verificar são neles subsu-

midos.3 o conteúdo e a extensão deles variam na 

proporção inversa de sua generalidade. ou seja, 

quanto maior o conteúdo significativo do conceito, 

menor será a extensão da realidade designada, no 

entanto mais denso e preciso o conceito. Quanto 

mais compacto, menos conteúdo, mais amplo será 

esse, tornando-se menos informativo, mais poroso, 

rarefeito de sentido. Nesse aspecto, quanto menor 

o número de características do conceito, maior 

sua generalidade e maior, também, a distância 

da realidade. o grau de abstração e generalidade, 

portanto, vai balizar o espectro de subsunção e, 

com isso, a delimitação da realidade designada.

A relação entre conceitos é vertical: opera-se a 

subsunção dos conceitos inferiores nos superiores, 

em um processo de contínua generalização do 

conteúdo, alcançando-se, a partir da espécie, as 

categorias de classe e gênero.4 A operação leva em 

consideração a totalidade das características e é 

feita em termos binários de sim ou não – ou tudo 

ou nada. essa relação é excludente: só se verifica 

a subsunção no conceito abstrato superior, mais 

amplo, caso o inferior corresponda, em suas carac-

terísticas essenciais, à integralidade daquele. 

2.1 CoNCeItoS ABStRAtoS No oRDeNA-

MeNto JURíDICo BRASIleIRo

o conceito abstrato, dada a rigidez de forma, é 

utilizado nos ramos jurídicos que demanda maior 

índice de segurança jurídica e previsibilidade 

das decisões judiciais em sua operacionalização. 

3Cf. CoRDeIRo, A. Menezes. Prefácio. In: CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito, p. CIII.

4Cf. lAReNz, Karl. metodologia da ciência do direito, p. 622.
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Daí que, em um estado Democrático de Direito, 

ressalta-se como orientação metodológica do 

Direito Penal, dada a teleologia garantista desse 

setor. o mesmo acontece no Direito tributário, 

no qual uma relação fática de poder estatal – de 

coerção sobre o patrimônio individual – transmuta-

se em relação jurídica orientada pelas garantias 

individuais, o que exige conceitos seguros para 

a legitimação da constrição sobre o patrimônio 

particular. 

Além dos ramos jurídicos de conotação acentu-

adamente publicista, o pensamento conceitual 

também funciona como vetor setorial interpreta-

tivo dos demais ramos jurídicos é o que acontece, 

por exemplo, no Direito Civil,5 quanto aos direitos 

reais (art. 1.225, CC); no Direito do trabalho, para 

a definição de empregado e empregador (arts. 3º 

e 4º, Clt); no Direito empresarial, para a caracte-

rização da atividade empresária (art. 966, CC); no 

Direito do Consumidor, para definir consumidor 

e fornecedor (arts. 2º e 3º, CDC); e, consequente-

mente, o regime jurídico consumerista, etc.6 

2.2 CoNCeIto e APlICAção Do DIReIto

o pensamento conceitual reflete o formalismo de 

ideias, pela aplicação de um monismo metodoló-

gico entre as ciências naturais e sociais, tal como 

preconizado pelo positivismo filosófico. Segundo 

os fundamentos teóricos dessa técnica, as ciências 

normativas teriam a função reducionista de apenas 

descrever a realidade constatada na experiência 

– função meramente descritiva. Assim, as propo-

sições jurídicas se equivaleriam às leis causais 

das ciências da natureza, segundo o princípio da 

imputação e da causalidade. Nesse racionalismo 

jurídico exacerbado, o princípio da separação dos 

poderes tem significado rígido-liberal, reduzindo a 

decisão judicial a um simples ato lógico-cognos-

citivo de subsunção do fato à norma – fattispecie 

– e conformando a interpretação jurídica pelas 

bases da teoria do conhecimento, como um 

mero ato cognitivo instrumentalizador do sentido 

preconcebido pelo legislador. essa operação – 

que, aparentemente se utiliza exclusivamente de 

mecanismos lógico-dedutivos – permitiria conferir 

cientificidade ao Direito e, por consequência, a 

confecção de decisões judiciais certas e seguras.

3 o tIPo: CARACteRíStICAS DIStINtIvAS

tipo, do latim typus, significa modelo,7 figura-

padrão, forma básica, standard. Diferentemente 

dos conceitos – que abstraem as peculiaridades 

do objeto, em favor de um padrão comum de 

5Nessa matéria, oliveira Ascensão chama de tipologia dos direitos reais o que são, na verdade, conceitos (apud ASCeNSão, José de oliveira. 
Direitos reais, p. 153). Para um aprofundamento teórico do tema e da confusão terminológica da doutrina no manejo do tipo e do conceito, cf.: 
DeRzI, Mizabel de Abreu M. Direito tributário, direito penal e tipo. São Paulo: Rt, 1988. 

6Na relação de consumo, entretanto, cumpre ressaltar que a jurisprudência operou uma ampliação teleológica do conceito de fornecedor para 
incluir atividades inicialmente tidas como fora desse domínio, tais como a bancária, a securitária e de serviços públicos remunerados por tarifa, 
o que acabou desfigurando o aspecto conceitual rígido de consumidor para preservar a finalidade consumeirista de tutela do hipossuficiente 
própria daquele microssistema. (Cf. Resp. 872584/RS; Resp. 955745; Resp. 257084; Resp. 337965; Resp. 299501; Resp. 268661; Resp. 376877; 
Resp. 735168; Resp. 898769; Resp. 630985; Resp. 590336; Resp. 591692; Resp. 775215).

7AUlete, Caldas. Dicionário contemporâneo da língua portuguesa, v. v, p. 3.971. 
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características –, os tipos são formados com 

base na realidade designada, sem a abstração 

do incomum. o tipo mantém íntegra a realidade 

apontada, respeitando suas especificidades. Assim, 

a relação entre os tipos não é vertical, como a dos 

conceitos, mas horizontal. Não há subsunção entre 

tipos, mas ordenação e coordenação entre eles, 

por meio de uma combinação de características. 

os tipos são ordenados em série ou planos. Fala-

se, então, em objetos mais ou menos “típicos”, 

permitindo-se zonas transitivas entre uma e outra 

espécie de séries ininterruptas, em vez de essências 

estanques.

o tipo tem como características distintivas, em 

relação ao conceito, a abertura, a plasticidade, 

a graduabilidade, a totalidade e o sentido. Pela 

abertura, enquanto no conceito se faz necessário 

verificar todas as características para a subsunção, 

no tipo podem faltar algumas notas que, mesmo 

assim, não há juízo da sua exclusão. A não verifi-

cação de uma característica pode ser compensada 

por outra de maior importância. Assim, enquanto 

o conceito tem uma série fixa e necessária de 

características para erigir uma definição rígida, 

descritiva, o tipo tem uma série indeterminada de 

notas tão somente descritíveis. em vista da plastici-

dade, os tipos não têm limites definidos e precisos 

como os conceitos. A abertura deles importa a 

elasticidade de suas fronteiras, com contornos 

fluídos, indefiníveis, insuscetíveis de subsunção. 

Pela totalidade, os tipos não são decorrentes tão 

somente de uma soma de caracteres, como o 

conceito, mas formam um complexo de notas – 

exprimem uma imagem total que prescinde de 

algumas características para sua verificação. No 

que concerne à graduabilidade, o tipo não opera 

pelo juízo de exclusão, tal como no conceito, 

mas admite transições fluídas, móveis, graduáveis 

entre um e outro objeto, permitindo que um objeto 

seja mais ou menos típico, e, não, simplesmente, 

a dicotomia excludente típico ou atípico – tudo 

ou nada – própria do conceito. Por fim, o sentido 

caracteriza a riqueza de conteúdo do tipo: a sua 

materialidade, em contraposição ao formalismo do 

conceito. os tipos não são construções abstraídas 

da realidade; pelo contrário, referem-se direta-

mente à realidade e interagem com ela.8 

3.1 MoDeloS tIPolÓGICoS No oRDeNA-

MeNto JURíDICo BRASIleIRo

o ordenamento utiliza os tipos nos ramos em 

que se exigem maior maleabilidade e maior 

flexibilidade no manuseio dos institutos. Daí ser 

amplamente utilizado no Direito Privado,9 no qual 

prevalece o princípio da autonomia privada. é nos 

contratos que se observa, com maior plenitude, 

8el tipo constituye un punto médio entre lo particular y lo general, es comparativamente un concreto, un unversale in re. asi se diferencia, por 
un lado, del concepto general-abstrato, que es ‘definido’ (limitado) por un número reducido de características aisladas [...] es cierto que tiene un 
núcleo fijo, pero carece de fronteras. Por eso, puede faltar uno que outro de sus ‘rasgos’ caracterizadores, sin que la tipicidad de una situación de 
hecho sea puesta en duda o necesite serlo. el concepto es cerrado y el tipo es abierto. el cocepto conoce solo el cortante ‘o lo uno o lo outro’. 
el concepto divide: el pensamiento conceptual es siempre pensamento divisório. el tipo se acomoda al ‘más o menos’ de la variada realidad. el 
tipo une, da a conocer conexiones de sentido y l general es en él concebido compreensiva y ‘totalmente’. De ahí que bajo un tipo tampoco se 
pueda ‘subsumir’, como bajo un concepto. (KAUFMANN, Arthur. analogia y “naturaleza de la cosa, p. 95)

9Manteve-se, aqui, para fins didáticos, a dicotomia clássica público-privado.
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a manifestação dos tipos, mediante a criação de 

figuras mistas. 

os tipos contratuais dividem-se em tipos legais 

e tipos extralegais.10 os tipos extralegais são os 

contratos inominados, verificados na prática jurí-

dica, mas não consignados na legislação. também 

chamados de tipos sociais, são a origem dos tipos 

legais. o uso reiterado pela sociedade impulsiona-

lhe o acolhimento pela legislação. Já os tipos legais 

são os contratos nominados, entendidos também 

como tipos estruturais, pois utilizam a previsão legal 

como modelo básico para sua formação, interpre-

tação e integração. os tipos estruturais são consoli-

dados com base na realidade: resultam da análise e 

da apreensão jurídico-social das figuras contratuais 

mais frequentemente utilizadas nas relações civis e 

empresariais para modelar um padrão, um núcleo 

comum às diversas espécies contratuais. é o que 

se verifica, por exemplo, com o clássico Contrato 

de Compra e venda puro (arts. 481 a 532, CC); o 

Contrato de transporte (arts. 730 a 756, CC) – misto 

de contrato de trabalho e de locação – e, no âmbito 

do Direito do trabalho, a figura do advogado empre-

gado, que representa um contrato de representação 

(mandato) e de trabalho. Ressalte-se que esse setor, 

apesar de utilizar o conceito para a definição de 

empregado (art. 3º, Clt) e empregador (art. 2º, Clt), 

ancora-se, contudo, no tipo para definir a relação 

de emprego como um núcleo básico de elementos 

fático-jurídicos. Maior expressão desse pensamento 

reserva-se, ainda, ao campo das nulidades proces-

suais, em que a sanção processual ao ato ilícito não 

é automática, mas guiada tipologicamente pelo 

princípio pas de nullité sans grief (art. 573, CPP, 

art. 244, CPC, e art. 13, § 1º, lei n. 9.099/95), por 

meio do qual faz subsistir a validade do ato, concei-

tualmente maculado de vício, caso não se ressalte 

prejuízo às partes.

3.2 o tIPo e A APlICAção Do DIReIto

Como alternativa ao racionalismo do modelo lógico-

formal dos conceitos abstratos, o tipo proporciona 

uma operação material difusa, axiologicamente 

sensível à realidade, com maior aptidão para a 

solução justa do caso concreto. o tipo atende ao 

aspecto valorativo dos significados e considera a 

riqueza semântica das normas. Um texto normativo 

não é encarado como se tivesse apenas uma possibi-

lidade interpretativa, mas é avaliado, coordenado e 

influenciado pela conexão fática das circunstâncias 

que o envolvem. A interpretação jurídica aqui não 

é realizada como técnica – como método lógico-

cognoscitivo, silogístico –, mas seu aspecto volitivo 

também é levado em consideração, proporcionando 

uma função criativa ao juiz,11 mediante a compre-

ensão jurídico-social do quadro axiológico da 

situação, e não apenas uma explicação naturalístico-

abstrata dos fenômenos.

10Classificação de Pedro Paes de vasconcelos (vASCoNCeloS, Pedro Paes de. contratos atípicos, p. 59).

11Na linha de Castanheira Neves “o direito judicativamente afirmado na decisão concreta não era a mera e repetitiva reprodução do direito 
abstrato aplicando, e sim uma reconstitutiva concretização, integração e desenvolvimento prático-normativos desse direito abstracto segundo 
as exigências do específico problema jurídico do caso decidendo. Pelo que, e enquanto normativamente constitutiva, a jurisprudencial decisão 
concreta revelava-se afinal também criadora do direito”. (NeveS, A. Castanheira. Metodologia jurídica: problemas fundamentais. Boletim da 
faculdade de Direito stvDia ivRiDica, p. 21)
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4 CoNClUSão

o tipo e o conceito envolvem metodologias 

diferentes. o conceito busca o que há de comum 

nos objetos, abstraindo suas particularidades para 

formar modelos rígidos e cerrados. Já o tipo é 

permeável às peculiaridades de cada caso e admite 

zonas transitivas entre suas espécies. enquanto o 

conceito se baseia em uma lógica formal subsun-

tiva, o tipo utiliza uma lógica material difusa para 

a ordenação de objetos.

A conceituação jurídica confere segurança, esta-

bilidade, certeza e previsibilidade às decisões, 

proporcionando cientificidade ao sistema, mas 

prejudica a promoção de justiça no caso concreto. 

Já a tipologia favorece a justiça individual, aten-

tando-se às particularidades do caso concreto, 

mas prejudica a segurança jurídica e a certeza 

das decisões. 

Conclui-se que os métodos tipológico e conceitual 

não são excludentes ou prioritários, mas comple-

mentares. tais categorias de pensamento jurídico 

não são dispostas alternativa ou aprioristicamente 

ao jurista no ordenamento. é na aplicação jurídica 

que a teleologia imanente a cada setor do Direito 

conduz a atuação do intérprete a transitar entre 

uma e outra direção, para legitimar o resultado 

da interpretação e possibilitar uma decisão jurí-

dica justa, segundo uma modulação adequada 

da mens legis a cada caso, tal como verificado na 

jurisprudência consumeirista, em que o conceito 

de relação de consumo foi tipo e teleologicamente 

ampliada para incidir sobre a atividade bancária, 

securitária e sobre serviços públicos. 
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