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editorial

“escrever é fácil: você começa com uma letra 

maiúscula e termina com um ponto final”, 

disse Pablo Neruda. lamento contradizer o 

poeta, mas é fato que a elaboração de quais-

quer textos, especialmente os técnicos e 

acadêmicos, exige muito esforço de pensar, 

e o trabalho de traduzir os pensamentos 

para uma linguagem acessível e universal 

é complexo e difícil. Sob essa perspectiva, 

apresento a 10ª edição de “Justiça em Revista” como uma obra esculpida 

no suor da reflexão. Acompanhando o compasso dos avanços ocorridos na 

Justiça Federal, de tempos para cá, nossa revista institucional também renovou 

seu perfil. Hoje, as diretrizes estabelecidas pelo Conselho editorial firmam-se 

vitoriosas e entramos na 3ª edição reservada apenas a artigos jurídicos. Como 

sintetizou o filósofo voltaire, “a escrita é a pintura da voz” , e , sendo a nossa 

a voz do Direito, resolvemos pintar o conhecimento com cores próprias e abrir 

espaço para o debate de idéias pertinentes ao nosso ambiente de trabalho. 

Compartilhar artigos que promovam o enriquecimento da ciência do Direito, 

mediante esta singela, mas simpática publicação, significa iluminar nossos 

caminhos e também o daqueles que nos seguem. esperamos que todos os 

operadores do Direito possam usufruir das páginas desta edição, não só para 

aclarar dúvidas, mas principalmente para se tornarem sujeitos ativos das refle-

xões propostas. visualizo nossa proposta de publicação como uma tentativa 

de fazer valer a velha sabedoria de Benjamin Franklin, segundo a qual “ou 

escrevemos algo que valha a pena ler, ou façamos algo do qual valha a pena 

escrever”. o ideal é que a Justiça Federal cumpra as duas missões. vamos 

caminhando...

Guilherme mendonça doehler
Juiz Federal Diretor do Foro da 

Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais
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ReSUMo

Discute-se brevemente a natureza humana para situar o fiscal de tributos como ser 

humano no exercício de função pública. Apresenta-se a figura psicanalítica da projeção, 

fixando seu absoluto entrelaçamento com as medidas de fiscalização, para, após traçar 

um paralelo entre as esferas penal e tributária, propor a controlabilidade semântico-

argumentativa da autuação fiscal com o objetivo de coibir a arbitrariedade no exercício 

desse múnus público.

PAlAvRAS-CHAve: Natureza humana. Projeção. Fiscalização tributária. Controlabi-

lidade semântico-argumentativa.

Passaram-se milênios desde os registros 

históricos mais elementares e o ser humano 

continua a ser um mistério a ser desvendado, 

seja no campo da biologia e ciências afins, 

seja no ramo da psicologia e áreas adjacentes 

do conhecimento. exatamente em função de 

tal obscuridade que paira sobre o ser humano 

é que muito se escreveu e ainda se escreverá 

a esse respeito.

Uma das facetas do citado mistério é a natu-

reza humana e sua eventual predisposição 

ControlaBilidade semÂntiCo-arGumentatiVa Como limite À 
arBitrariedade da FisCaliZaçÃo triButÁria

*Mestre em Direito (UFMG). Professor Universitário. Membro titular do Conselho Administrativo de Recursos tributários do Município de Belo 
Horizonte (CARt-BH). Procurador Chefe da Fazenda em Contagem/MG.

1 e, portanto, maligno por natureza: “Every man is enemy to every man” ou “homo hominis lupus” (MAtoS, 2006, p. 13).

thiago Chaves Gaspar Bretas lage*

para o bem ou para o mal, surgindo a dúvida: 

o homem seria naturalmente maligno ou 

benigno? As divergências são antigas, sofrendo 

influência das teorias contratualistas (MAtoS, 

2006, p. 23) sobre a origem do estado.

Andytias Matos discorre sobre a impossibi-

lidade científica de confirmação ou rejeição 

da famosa ideia de thomas Hobbes de que o 

homem seria o lobo do homem,1 mas duvida de 

uma natureza humana distinta da dos demais 

seres vivos. especula que, se tal natureza 
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pudesse ser confirmada, provavelmente seria 

pautada pela malignidade humana:

quanto à tese hobbesiana acerca da 

natural malignidade humana, trata-

se de tópico imune a críticas. Não 

porque a idéia seja absolutamente 

correta, mas porque é objetivamente 

inverificável o seu acerto ou engano. 

e, sobre o que não se pode falar, deve-

se calar, dixit Wittgenstein. Antes de 

mais, é duvidosa a existência de uma 

tal ‘natureza humana’ que nos colo-

que em posição superior a todas as 

outras coisas vivas. tal pressuposto 

antropocêntrico, de molde renascen-

tista, foi desgastado pelo aludido me-

canicismo. Além disso, caso se aceite 

o absurdo da existência da natureza 

humana, há boas razões para se con-

cordar com Hobbes quanto à sua 

propensão ao mal. (...) Sem dúvida, a 

raça humana sempre esteve mais pró-

xima das distopias de Aldous Huxley 

e de George orwell – perto das quais 

as mais cruentas cenas do leviatã não 

passam de um poema sentimental... – 

do que das utopias de thomas More, 

tommaso Campanella e Francis Ba-

con. o espetáculo cotidiano a que 

assistimos na televisão não nos deixa 

muita escolha, especialmente quando 

pensamos que bastaria uma única ge-

ração de homens para mudar a histó-

ria de crueldade, miséria, fome e ex-

ploração que se desenrola no planeta 

desde o nosso surgimento. (MAtoS, 

2006, p. 25)

A resposta mais acertada sobre a predisposição 

natural do ser humano para o bem ou para 

o mal estará com Hannah Arendt, Friedrich 

Nietzsche e, especialmente, Sigmund Freud. 

tais expoentes do pensamento defendem que 

o homem não é naturalmente maligno, nem 

benigno, mas que congrega as duas potencia-

lidades: tem o “céu e o inferno” dentro de si.

Arendt considera “apavorante” o fato de que 

as piores pessoas podem, ao mesmo tempo, ser 

boas. A referida autora demonstra grande preo-

cupação com a impossibilidade de se traçar 

previamente o perfil de um agressor típico, vil, 

maligno, e exemplifica seu espanto com Adolf 

otto eichmann, nazista, tenente-coronel da SS, 

o “regente dos meios e métodos da ‘solução 

final’... que dava ordens aos operadores das 

execuções” dos judeus e que, concomitante-

mente, tinha família, era um bom pai e tinha 

um “perfil psicológico não apenas normal, mas 

inteiramente desejável” (AReNDt, 1994, p. 

25-26 e 276, apud BAUMAN, 2011, p. 209). 

em sentido similar, a obra Além do bem e 

do mal, de Nietzsche, apresenta proposta de 

superação do antagonismo extremado entre 

“bem” e “mal” que a tradição, a religião e 

a sociedade organizada teriam imposto ao 

homem (NIetZSCHe, 2007, p. 9).
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em 1932, Freud expõe suas reflexões em carta 

endereçada a Albert einstein. o famoso psica-

nalista afirma que o ser humano seria inexora-

velmente composto pelo que se denominou de 

bem e de mal, pelo “amor” e pelo “ódio”, pelo 

instinto erótico (eros) e pelo instinto agressivo, 

que poderiam ser condensados numa pulsão de 

vida em oposição a uma pulsão de morte: “os 

fenômenos da vida surgem da ação confluente 

ou mutuamente contrária de ambos” (FReUD, 

2005, p. 38-39). Assim sendo, todos os seres 

humanos, necessariamente, teriam em si os 

dois instintos e seria ilusório crer que um indi-

víduo poderia ser governado exclusivamente 

por um deles. As ações humanas resultariam, 

portanto, de um amálgama de “preservação” e 

de “destruição”, de bem e mal (FReUD, 2005, 

p. 38-39). Com tais lições podem ser rejeitadas 

as teses de natural malignidade ou benignidade 

do homem, pois o mesmo teria, como já dito, 

o “céu e o inferno” dentro de si.

Portanto, os três autores mencionados defendem 

ideia similar de que não há apenas as figuras 

monolíticas e mutuamente excludentes de 

“bem” e de “mal”. Ambas são complementares 

e é essa a noção que se adota para refutar a 

lógica hobbesiana de que o homem tenderia 

invariavelmente ao mal.

Fixado, então, que o ser humano não tende 

isolada ou preponderantemente ao mal e 

igualmente evidenciado que o homem tem 

inexoravelmente uma “parcela de maligni-

dade” em sua composição, caberá explorar 

melhor a figura da projeção, que no sentido 

técnico psicanalítico é assim definida:

o termo projeção tem uma utilização 

bastante extensa em psicologia, referin-

do-se, de uma forma geral, ‘à atribuição 

de traços ou motivos por participantes 

de uma situação que envolva interação’. 

Num sentido propriamente psicanalítico, 

define a ‘operação pela qual o sujeito ex-

pulsa de si e localiza no outro – pessoa 

ou coisa – qualidades, sentimentos, dese-

jos e mesmo ‘objetos’ que ele desconhe-

ce ou recusa (em si)’ (laplanche & Ponta-

lis, 2001: 374) (...) Para Freud, a projeção 

designa exclusivamente um mecanismo 

de defesa (...) (laplanche & Pontalis, 

2001:373). (FoNSeCA, 2003, p. 30)

Jacobi, por sua vez, afirma que “o fenômeno 

da projeção está integralmente no mecanismo 

do inconsciente. Permanece – se em sonho ou 

acordado, individualmente ou em grupos – 

completamente alheio à vontade consciente”2 

(apud FoNSeCA, 2003, p. 31).

Portanto, vê-se que os seres humanos projetam 

características negativas que desconhecem ou 

rejeitam em si para um terceiro. Sobre o tema, 

2tradução livre a partir do original: “The phenomenon of projection is an integral part of the mechanism of the unconscious. It stands – whether 
in dream  or waking, whether in individual or groups – wholly outside the conscious will.”
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na esfera penal, Carvalho e Coutinho (2004,  

p. 141) comentam que “no sistema inquisitório, 

como se sabe da história, o problema não está 

em quem faz o papel de inquisidor: basta estar 

lá, naquele lugar, que o modus pensandi trata 

de fazer o resto...”.

trazendo a questão por analogia do direito 

penal para o direito tributário observa-se que 

os agentes da fiscalização inconscientemente 

projetam nos sujeitos fiscalizados sua parcela 

de malignidade latente. tal processo é natural, 

não sendo sequer consciente – como informam 

Jung e Jacobi – consistindo num “mecanismo 

de defesa” do ser humano (segundo Freud). 

lembremo-nos a esta altura que todos os fiscais 

são, também, contribuintes – e certamente, 

nessa qualidade, percebem o tributo como uma 

norma de rejeição social (toRReS, 2011, p. 25). 

Assim sendo, é tecnicamente apropriado dizer 

que há uma natural projeção dos ilícitos fiscais 

maquinados no inconsciente do agente (ainda 

que não executados, mas potencialmente exis-

tentes na mente do fiscal) para os contribuintes. 

Não se trata de afirmação embasada meramente 

num “senso comum”. A psicanálise (mais deti-

damente a projeção) respalda a afirmação.

Importante parcela da fiscalização saberia 

separar a (i) projeção de prática de ilícitos 

tributários pelos fiscalizados/contribuintes 

do (ii) efetivo resultado do procedimento de 

fiscalização (de modo a não deixá-la orientar 

arbitrariamente a conclusão do ato de lança-

mento/lavratura de auto de infração). todavia, 

outra parcela não consegue se desvencilhar da 

forte figura da projeção com efeitos concretos, 

o que culmina na autuação ao largo do que 

previsto na lei tributária, dando contornos 

diversos aos fatos ocorridos.

A analogia entre os direitos penal e tributário 

deve ser retomada com amparo em Carvalho 

e Coutinho que defendem, baseados no  

art. 413 do CPP, que os fatos sejam porme-

norizadamente narrados na imputação, com 

descrição precisa, certa e individualizada das 

circunstâncias. entretanto, advertem que tal 

previsão legal não tem sido suficiente para 

afastar as denúncias genéricas, que fazem de 

conta “que a Constituição não passa de uma 

garantia retórica – ou pior, descaradamente 

fácil de ser fraudada” (2004, p. 143-144). Nas 

palavras dos aludidos autores:

No Brasil, como já dito, o hábito de 

não individualizar corretamente a con-

duta é contumaz, embora o e. StJ já te-

nha se manifestado por diversas vezes 

contra (...).

3Código de Processo Penal: “Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualifi-
cação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.” 
A semelhança com a lógica contida no art. 142 do Código tributário Nacional é um ponto curioso: “Art. 142. Compete privativamente à au-
toridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o 
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
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Não se deve esquecer, também, que há 

estreita vinculação entre acusação e sen-

tença, pois elas ‘sono correlate sul tema 

storico: la seconda può contenere solo 

quanto figuri nella prima’.4 ‘A acusação 

define e fixa, perante o tribunal, o objeto 

do processo...’ Surge, então, a pergunta: 

se do nada, nada surge, como poderia ha-

ver sentença válida baseada em denúncia 

genérica?

Por outro lado, é certo que a dificuldade 

não pode servir de desculpas à indetermi-

nação da acusação. Aliás, nas maiores di-

ficuldades é que a observância das regras 

se torna mais importante, sob pena de se 

perder o próprio fundamento de um esta-

do de Direito! (2004, p. 145-146)

Retornando ao ramo dos tributos tem-se a 

mesma regra geral de que o fisco deve efetuar 

o lançamento do tributo ou lavrar o auto de 

infração com registro suficientemente porme-

norizado dos fatos ocorridos, para que permita 

o exercício do contraditório e do direito de 

(ampla) defesa por parte do contribuinte. o 

lançamento ou a autuação fiscal, nos mesmos 

moldes da denúncia na esfera penal, não 

podem ser genéricos. Na ausência do conteúdo 

mínimo esclarecedor dos fatos que embasam o 

ato administrativo, o polo passivo da obrigação 

tributária estaria sujeito a típico e inadmissível 

processo kafkiano. Ademais, tal descrição 

pormenorizada dos fatos – com a adequada 

capitulação legal – consiste em reforço para 

a segurança de que a autuação se dê por 

meio das provas reunidas pela administração 

pública e, assim, pela efetiva constatação dos 

ilícitos administrativo-tributários; não pela 

mera projeção de que o contribuinte invaria-

velmente está na ilicitude.

Carvalho e Coutinho rechaçam a ideia de que a 

sentença em matéria penal poderia convalidar 

um erro original, contido na denúncia falha. 

esclarecem que aceitar pensamento diverso 

consistiria em admitir, “em outras palavras, que 

de um hai kai podem ser tirados Os Lusíadas” 

(2004, p. 150). Idêntico raciocínio aplica-se 

ao direito tributário, área em que um ato 

administrativo de lançamento eivado de vício 

original insanável (e.g. descrição dos fatos 

ou capitulação legal incorretas) não pode ser 

convalidado pelos órgãos administrativos ou 

judiciais de julgamento.

Por essa razão defendemos a descrição 

“ótima” (consistente, pormenorizada, etc.) 

dos fatos ocorridos, das provas coligidas e do 

embasamento jurídico para a realização do 

lançamento de tributo ou lavratura do auto 

de infração, de modo que a realidade captada 

pelo fisco durante a apuração possa também 

refletir-se com fidelidade no instrumento 

4tradução livre, proposta por Carvalho e Coutinho (2004, p. 146): “São correlatas sobre o tema histórico: a segunda pode conter só aquilo que 
conste na primeira.”
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que documenta a autuação, sujeitando-o ao 

controle semântico-argumentativo proposto 

em detalhes por Humberto Ávila (2011,  

p. 326-335) ao congregar as visões de 

Misabel Abreu Machado Derzi (ÁvIlA, 2011,  

p. 324-325) e Ricardo lobo torres (ÁvIlA, 

2011, p. 325-326):

em vez de se propor um conceito de 

segurança jurídica exclusivamente 

vinculado à certeza por meio do co-

nhecimento da determinação prévia e 

abstrata de hipóteses legais e aferível 

mediante descrição da linguagem – e 

para o qual o Direito é mera criação 

de um Poder e precede, como algo to-

talmente dado, a sua própria atividade 

aplicativa –, apresenta-se um conceito 

de segurança jurídica centrado no con-

trole argumentativo e constatável por 

meio do uso da linguagem, por meio do 

conhecimento de critérios e de estrutu-

ras hermenêuticas, e para o qual o Di-

reito é produto da experiência e resulta 

da conjugação de aspectos objetivos e 

subjetivos inerentes à sua aplicação. A 

segurança jurídica deixa, assim, de ser, 

no seu núcleo, mero fator lingüístico 

baseado na determinação prévia de hi-

póteses legais, para centrar-se em um 

conjunto de processos de determina-

ção, de legitimação, de argumentação 

e de fundamentação de premissas, de 

métodos e de resultados envolvidos na 

definição de normas gerais e individu-

ais. em vez de algo pronto (‘o Direito 

como segurança’), a segurança jurídica 

denota algo a construir (‘um direito à se-

gurança’); no lugar da ‘certeza semânti-

ca’, a ‘controlabilidade argumentativa’; 

no espaço da ‘atividade descritiva’, um 

‘conjunto de atividades reconstrutivas 

e decisionais’. Intenta-se, com isso, ul-

trapassar a compreensão da segurança 

jurídica como garantia de conteúdo, 

baseada no paradigma da determina-

ção, para uma segurança jurídica como 

garantia de respeito, fundada no para-

digma da controlabilidade semântico-

argumentativa e cuja realização de-

pende de elementos, de dimensões e 

de aspectos a serem conjunta, sintética 

e equilibradamente avaliados. (ÁvIlA, 

2011, p. 272)

Após o exercício do citado controle restaria 

configurada a prova cabal do acerto ou da 

incorreção do trabalho fiscal. A controlabili-

dade é virtude necessária que serve a ambos 

os lados da relação tributária, tratando-se de 

uma proteção de “via de mão dupla”, direta-

mente útil ao contribuinte e ao fisco, conforme 

o caso. Um lançamento tributário efetivado 

com precisão resistirá a questionamentos na 

esfera administrativa e judicial, sustentando 

o crédito por meio dele formalizado. outro 

lançamento, confeccionado com vícios que 

suprimam a possibilidade de controle da 
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argumentação, deverá ser aniquilado na esfera 

administrativa ou judicial. tal situação pode 

ter um efeito pernicioso, permitindo que dois 

sujeitos passivos em situação de acirrada 

concorrência no mercado (e.g. decorrente 

de enorme similitude na natureza de suas 

atividades e no volume de operações) sejam 

diferentemente afetados pela tributação, o que 

refoge absolutamente ao ideal de isonomia e 

busca da capacidade contributiva.

Não colaboram com o contexto constitucional 

brasileiro as situações em que contribuintes 

são apenados com supostas “obrigações 

tributárias” adicionais que nunca surgiram  

(art. 113, § 1º, CtN) e, tampouco, os casos em 

que fiscais lavraram mal um ato de lançamento 

e, por causa disso, livraram renitentes deve-

dores de contribuir para o erário – proporcio-

nando o pior cenário possível, no qual a maior 

prejudicada ao fim e ao cabo é a igualdade.
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ReSUMo

este texto visa primeiramente elucidar aspectos das teorias do Direito Penal do Autor 

e Direito Penal do Inimigo. Posteriormente, apresenta aspectos do Garantismo Penal 

e tece comentários acerca da utilização ou não dessas teorias na prática penal. 

PAlAvRAS-CHAve: Direito Penal do Autor. Direito Penal do Inimigo. Garantismo 

Penal. 

introduçÃo 

o Direito Penal tem como fim garantir a paz 

social com o preestabelecimento de condutas 

ilícitas e as respectivas sanções, limitado ao 

princípio da intervenção mínima do estado. 

A insegurança e o medo existentes atualmente 

abrem espaço para interpretações errôneas da 

realidade e da justiça, numa sociedade sem 

poderes para lidar com a criminalidade. Assim, 

a sanção penal se torna a maior arma para 

controlar a situação, dando espaço a teorias 

legitimadoras da exclusão social.

teorias antiGarantistas – asPeCtos do direito Penal do autor e 
do direito Penal do inimiGo

veridiane Santos Muzzi*

*Servidora da Justiça Federal de Minas Gerais. Graduada em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos. Pós-graduada pela Universidade 
Newton Paiva. estudante do curso de Doutorado Intensivo da Universidad de Buenos Aires – UBA.

1 direito Penal do autor

o Direito Penal do Autor proposto pelos pena-

listas nazistas fundamentava a aplicação da 

pena em razão do “ser” daquele que o pratica 

e não em razão do ato praticado. 

Nesse Direito Penal surge o denominado tipo 

de autor, pelo qual o criminalizado é a perso-

nalidade, e não a conduta. Não se despreza 

o fato, o qual, no entanto, tem apenas signi-

ficação sintomática: presta-se apenas como 

ponto de partida ou como pressuposto da 
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aplicação penal, possibilitando a criminali-

zação do estado perigoso, independentemente 

do delito e a aplicação de penas pós-delituais, 

em função de determinadas características do 

autor como a reincidência.

existem dois tipos de autor: o normativo e o 

criminológico. De acordo com a concepção 

do tipo normativo de autor, o fato somente se 

aplica ao tipo no caso de se moldar à imagem 

ou modelo do autor: o que se faz é comparar 

o fato concreto com o modelo de conduta 

representado da ação que se espera de um 

típico autor do delito. 

Diferentemente, na concepção do tipo crimi-

nológico de autor, o que conta não é um juízo 

de valor, mas, sim, a constatação empírica de 

que a personalidade do autor concorda com 

as características do criminoso habitual.

Zaffaroni e Pierangeli esclarecem que 

ainda que não haja um critério unitário 

acerca do que seja o direito penal do au-

tor, podemos dizer que, ao menos em sua 

manifestação extrema, é uma corrupção 

do direito penal, em que não se proíbe o 

ato em si, mas o ato como manifestação 

de uma ‘forma de ser’ do autor, esta sim 

considerada verdadeiramente delitiva. O 

ato teria valor de sintoma de uma perso-

nalidade; o proibido e reprovável ou pe-

rigoso, seria a personalidade e não o ato. 

Dentro desta concepção não se condena 

tanto o furto, como o ‘ser ladrão’. (ZA-

FFARoNI; PIeRANGelI, 2007, p. 107)

Com propriedade esses mesmos autores 

observam que 

um Direito que reconheça, mas que tam-

bém respeite, a autonomia moral da pes-

soa jamais pode penalizar o ser de uma 

pessoa, mas somente o seu agir, já que o 

direito é uma ordem reguladora de con-

duta humana. Não se pode penalizar um 

homem por ser como escolheu ser, sem 

que isso violente a sua esfera de autode-

terminação. (ZAFFARoNI; PIeRANGelI, 

1997, p. 119-120) 

Para que fossem consequentes, os partidários 

do Direito Penal do Autor deveriam defender 

que é suficiente a atitude interna para se 

castigar o autor e não se ter que aguardar o 

cometimento do delito. 

em oposição ao Direito Penal do Autor, o 

Direito Penal do Fato não permite sancionar o 

caráter ou modo de ser do indivíduo, devendo 

julgar exclusivamente seus atos. Ninguém 

é culpado de forma geral, mas somente em 

relação a um determinado fato ilícito.

o Direito Penal do Fato consagra o princípio 

da culpabilidade como o juízo sobre a relação 

do autor com o fato concretamente realizado, 
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não levando em consideração sua personali-

dade e conduta social.

o princípio da culpabilidade, cujo pilar é a 

dignidade da pessoa humana, se desdobra em 

três aspectos fundamentais: 

a) elemento integrante do conceito analítico de 

crime: o conceito analítico ou estratificado de 

crime consiste em uma conduta típica, ilícita 

e culpável;

b) critério regulador da pena: depois de asse-

gurado que a conduta do agente é típica, ilícita 

e culpável, certo é que lhe deverá ser aplicada 

uma sanção; e 

c) princípio impedidor da responsabilidade 

penal objetiva: para que haja a prática de um 

ato criminoso, seja comissivo ou omissivo, 

imperioso é que a conduta tenha sido praticada 

dolosa ou culposamente, caso contrário não se 

admite que houve ao menos conduta.

De acordo com Roxin,“um ordenamento 

jurídico que se baseie em princípios próprios 

de um Estado de Direito liberal se inclinará 

sempre em direção a um Direito penal do fato”. 

(RoxIN, 1997, p. 177)

2 direito Penal do inimiGo

em 1999 surgiu na Alemanha a teoria do 

Direito Penal do Inimigo, publicada pelo 

penalista Günter Jakobs. Primeiramente, Jakobs 

asseverou que suas afirmações deveriam ser 

entendidas sob o aspecto descritivo devido à 

distância existente entre o modelo jurídico-

penal ideal e a realidade.

No entanto, Jakobs abandonou o enfoque 

descritivo e justificou a legitimidade do sistema 

jurídico por ele defendido em três alicerces:

1. o estado tem direito a procurar segu-

rança em face de indivíduos que reinci-

dam persistentemente por meio de apli-

cação de institutos juridicamente válidos 

(exemplos: medidas de segurança);

2. os cidadãos têm direito de exigir que o 

estado tome medidas adequadas e efica-

zes para preservar sua segurança diante 

de tais criminosos;

3. é melhor delimitar o campo do Direi-

to Penal do Inimigo do que permitir que 

ele contamine indiscriminadamente todo 

o Direito Penal. (JeSUS, Damásio de. Di-

reito Penal do Inimigo: Breves Conside-

rações. Disponível em: <http://jus2.uol. 

com.br/doutrina/texto.asp?id=10836f>)

o sistema jurídico defendido por Jakobs divide 

as pessoas em cidadãos e inimigos como repre-

sentantes opostos de um único contexto de 

Direito Penal, podendo às vezes se sobrepor 

com a ocultação do cidadão pelo inimigo.
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Para Jakobs o Direito Penal do Cidadão 

é Direito também no que se refere ao 

criminoso. este segue sendo pessoa. Mas 

o Direito Penal do Inimigo é Direito em 

outro sentido. Certamente, o estado tem 

direito a procurar segurança frente a in-

divíduos que reincidem persistentemente 

na comissão de delitos. (JAKoBS; MelIÁ, 

2008, p. 29)

os cidadãos seriam as pessoas de bem que 

erraram, mas que demonstram participação, 

comprometimento e lealdade jurídica encon-

trando-se protegidas pela lei, respeitando 

todas as garantias penais e processuais. 

o Direito Penal do Cidadão garantiria a 

vigência da lei como forma de expressão da 

sociedade. 

As pessoas que de alguma forma, seja pela 

profissão, seja pela opção sexual ou conduta 

social, não se enquadram nos padrões sociais, 

são consideradas inimigas e em sanção a elas 

seriam permitido de acordo com a teoria do 

Direito Penal do Inimigo afastar-se das garan-

tias constitucionais de proteção ao indivíduo 

e utilizar a coação como ferramenta de manu-

tenção da ordem. 

Muñoz Conde explicita que “o modelo 

exposto prega veemente a ‘Law and Order’ 

como fator único de segurança estatal”. 

(MUÑoZ CoNDe; BUSAto, 2011, p. 2)

Para Jakobs o inimigo não está inserido na 

sociedade como ente com direitos, somente 

deveres. 

quem não oferece segurança de que com-

portará como pessoa não pode esperar ser 

tratado como pessoa, como tampouco o es-

tado está autorizado a tratá-lo ainda como 

pessoa, pois, de outro modo, estaria lesan-

do o direito das outras pessoas à segurança. 

(JAKoBS, 2008, p. 17)

Jakobs reafirma que o Direito Penal do 

Inimigo 

continua sendo Direito, na medida em que 

vincula os cidadãos, por seu lado, mais pre-

cisamente o estado, seus órgãos e seus fun-

cionários, no combate dos inimigos. Com 

efeito, o Direito Penal do Inimigo não cons-

titui um código de normas para a destrui-

ção ilimitada, mas, sim, no estado de Direi-

to gerido de forma inteligente, uma ultima 

ratio a ser aplicada conscientemente como 

exceção, como algo que não se presta a um 

uso duradouro. (JAKoBS, 2008, p. 41)

luiz Flávio Gomes apresenta as características 

básicas do sistema jurídico penal proposto por 

Jakobs:

a) o inimigo não pode ser punido com pena, 

e sim com medida de segurança;

 b) não deve ser punido de acordo com sua 

culpabilidade, senão consoante a sua peri-

culosidade; 
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c) as medidas contra o inimigo não olham 

prioritariamente o passado (o que ele fez), 

sim, o futuro (o que ele representa de peri-

go futuro); 

d) não é um direito retrospectivo, sim, pros-

pectivo; 

e) o inimigo não é um sujeito de direito, sim 

um objeto de coação;

 f) o cidadão mesmo depois de delinqüir, 

continua com status de pessoa, já o inimigo 

perde esse status (importante só sua pericu-

losidade); 

g) o direito penal do cidadão mantém a 

vigência da norma, já o direito penal do 

inimigo combate preponderantemente o 

perigo; 

h) o direito penal do inimigo deve adiantar 

o âmbito de proteção da norma (antecipa-

ção da tutela penal), para alcançar os atos 

preparatórios;

 i) mesmo que a pena seja intensa (despro-

porcional), ainda assim, justifica-se a ante-

cipação da proteção penal;

 j) quanto ao cidadão (autor de um homicí-

dio ocasional), espera-se que ele exteriori-

ze um fato para que incida a reação (quem 

vem confirmar a vigência da norma), em 

relação ao inimigo deve ser interceptado 

prontamente, no estágio prévio, em razão 

de sua periculosidade. (GoMeS, 2004)

em crítica ao modelo de Jakobs, o jurista argen-

tino Zaffaroni afirma que 

admitir um tratamento penal diferenciado 

para os inimigos não identificáveis fisica-

mente reconhecíveis significa exercer um 

controle social mais autoritário sobre a po-

pulação, como único modo de identificá-

los e, ademais, impor a toda a população 

uma série de limitações à sua liberdade e 

também risco de uma identificação errô-

nea e, conseqüentemente, condenações 

e penas a inocentes. (ZAFFARoNI, 2007,  

p. 118)

3 Garantismo Penal

A teoria do Garantismo Penal defendida 

pelo jurista italiano luigi Ferrajoli estabelece 

critérios racionais à intervenção estatal, asse-

gurando os direitos e garantias fundamentais 

como limite do Direito Penal, de forma a 

orientar e corrigir os excessos do estado.

o Garantismo se vincula ao conceito de estado 

de Direito, modelo jurídico destinado a limitar 

e evitar a arbitrariedade do poder estatal, pois 

as constituições do estado de Direito preveem 

instrumentos jurídicos expressos em limites, 

vínculos e obrigações impostos ao poder 
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estatal, a fim de maximizar a realização dos 

direitos e minimizar suas ameaças. 

Ferrajoli, com base na análise dos elementos 

constitutivos do delito, formulou o princípio 

da regulatividade, o qual designa a estrutura 

deôntica das leis penais e se identifica com o 

pressuposto lógico das garantias substanciais 

da materialidade e da culpabilidade. 

Amparado na distinção elaborada pela filo-

sofia jurídica analítica, sustenta que as normas 

podem ser classificadas em regulativas ou 

constitutivas. As primeiras são aquelas que 

regulam um comportamento qualificando-o 

deonticamente como permitido, proibido ou 

obrigatório, e condicionando à sua comissão 

ou omissão a produção de efeitos jurídicos 

que prevê. em poucas palavras: pressupõe a 

possibilidade de serem observadas ou violadas 

por parte de seus destinatários. 

Pelo princípio da regulatividade, consequen-

temente, restam proscritas:

 a) as leis penais constitutivas, que não regulam 

comportamentos, não contêm proibições e não 

admitem a alternativa entre a observância e a 

inobservância, senão que constituem direta-

mente os pressupostos da pena, estigmatizando 

ou qualificando como réus um sujeito ou uma 

classe de sujeitos, muito mais em razão da 

sua forma de ser do que pela sua forma de 

atuar; e

b) as sentenças penais constitutivas, que não 

comprovam os pressupostos fáticos legalmente 

predeterminados, senão que se constituem em 

qualificações penais, previstas em abstrato por 

leis penais quase constitutivas, mediante juízos 

de valor que tem por objeto a pessoa.

Já as segundas (constitutivas) são as que punem 

imediatamente a pessoa, sem a mediação de 

comportamentos cuja comissão ou omissão 

suponham sua observância ou sua infração, 

qualificações e/ou efeitos jurídicos. 

Para Ferrajoli, são constitutivas as normas que 

consideram como possíveis destinatários de 

medidas de prevenção os desocupados, vaga-

bundos, dedicados ao tráfico ilícito, propensos 

a delinquir e semelhantes. Contudo, reconhece 

que os tipos mais importantes são os da reinci-

dência, da vadiagem e da periculosidade.

tais normas constitutivas atentam contra o 

sistema processual acusatório, o qual deve 

buscar erradicar os resquícios inquisitivos, 

reduzir ao máximo o arbítrio judicial e propi-

ciar uma investigação e individualização da 

pena pautada em função do fato concreta-

mente realizado.

A dinâmica garantista assenta-se em juízos 

de certeza maior ou menor construídos 

sobre a óptica das liberdades individuais em 

contraposição ao arbítrio estatal. o indivíduo 

não é o objeto da sanção penal e sim o fato. 
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As garantias passam a segurança para toda 

sociedade. 

Baseado no princípio do in dúbio pro reo, 

Ferrajoli soluciona o problema da incerteza e 

defende que 

por uma presunção legal de inocência 

em favor do acusado, precisamente por-

que a única certeza que se pretende do 

processo afeta os pressupostos das con-

denações e das penas e não das absolvi-

ções e das ausências de penas. (FeRRA-

JolI, 2002, p. 85)

4. ConClusÃo

A ilegitimidade do Direito Penal do Autor 

pela sua própria contradição, afasta também 

a possibilidade de fundamentação do Direito 

Penal do Inimigo, tendo em vista que conforme 

Cancio Meliá e Muñoz Conte, o Direito Penal 

do Inimigo nada mais é que um exemplo de 

Direito Penal do Autor. Não há possibilidade 

da negação do status de pessoa em nosso 

Direito, sendo inconcebível a admissibilidade 

de tais postulados.

A existência do Direito Penal do Autor e do 

Direito Penal do Inimigo resultam em inadmis-

síveis num ordenamento inspirado nos princí-

pios garantistas de um estado Social de Direito, 

que privilegiam a exaltação de momentos 

de autonomia e dignidade da pessoa, e que 

encontra expressão, no que concerne à função 

da intervenção penal, na satisfação de autên-

ticas instâncias de integração social.

No Direito Penal do Autor e no do Inimigo 

não há respeito aos princípios constitucionais, 

bem como, devido processo legal, presunção 

de inocência, intervenção mínima, responsa-

bilidade penal subjetiva, culpabilidade, lega-

lidade, dentre outros.

Muñoz Conte afirma que 

os direitos e garantias fundamentais pró-

prias do estado de direito, sobretudo as 

de caráter material e processual penal, 

são pressupostos irrenunciáveis da pró-

pria essência do estado de direito. Admi-

tida a sua derrogação, ainda que seja em 

casos pontuais, extremos e muito graves, 

implica admitir também o desmantela-

mento do estado de direito, cujo orde-

namento jurídico se converte em um 

ordenamento puramente tecnocrático 

ou funcional. (MUÑoZ CoNDe, 2011,  

p. 24-25)

os pressupostos do estado de Direito não 

admitem esse tipo de discriminação, pois 

orientam o Direito no sentido de assegurar 

a todos a condição de cidadão, não sendo 

possível a seleção de inimigos ou escolha de 

pessoas de acordo com sua personalidade e 

conduta social. 
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A ilegitimidade do Direito Penal do Autor e 

do Inimigo implica o reconhecimento de que 

não é possível uma culpabilidade (na categoria 

do delito) de autor. é dizer: uma culpabilidade 

cuja censura se consubstanciasse na conduta 

de vida ou no caráter do sujeito, e não no fato 

concretamente realizado. tal postura impli-

caria o enxovalhamento do próprio valor da 

dignidade humana, do qual o princípio de 

culpabilidade decorre: o estado não tem o 

Direito de interferir na esfera íntima e pretender 

mudar as pessoas; apenas que suas leis sejam 

obedecidas, sendo-lhe indiferente os motivos 

da obediência.

Inexiste a possibilidade de afastar o Direito 

Penal do estado de Direito. Zaffaroni diz que 

‘referir-se a um direito penal garantista em 

um estado de direito é uma redundância 

grosseira, porque nele não pode haver ou-

tro direito penal senão o de garantias.’ (ZA-

FFARoNI, 2007, p. 173) ‘o direito penal 

de um estado de direito, por conseguinte, 

não pode deixar de esforçar-se em manter e 

aperfeiçoar as garantias dos cidadãos como 

limites redutores das pulsões do estado de 

polícia, sob pena de perder sua essência e 

seu conteúdo. Agindo de outro modo, pas-

saria a liberar poder punitivo irresponsavel-

mente e contribuiria para aniquilar o estado 

de direito, isto é, se erigiria em ramificação 

cancerosa do direito do estado de direito.’ 

(ZAFFARoNI, 2007, p. 173)

Afirma Ferrajoli que 

num sistema garantista assim confi-

gurado não tem lugar nem a categoria 

periculosidade, nem qualquer outra ti-

pologia subjetiva ou de autor elabora-

das pela criminologia antropológica ou 

ética, tais como a capacidade criminal, 

a reincidência, a tendência para delin-

qüir, a imoralidade ou a falta de lealda-

de. (FeRRAJolI, 2002, p. 400)

observam Zaffaroni e Pierangeli,

sabemos que, na prática, o sistema pe-

nal e seu regime de filtros fazem com 

que o direito penal de ato não se realize 

plenamente em nenhum país. Sem em-

bargo, uma coisa é constatar esse dado 

de realidade e outra, muito diferente, é 

sustentar teorias que não só não tratem 

de conter ou controlar a deformação 

do direito penal de ato pela prática do 

sistema, como também constituam ver-

dadeiras racionalizações justificantes de 

tais práticas. (ZAFFARoNI; PIeRANGe-

lI, 1997, p. 120)

A simples inadequação ao estado de Direito 

não elimina a existência do Direito Penal do 

Autor e a do Inimigo, até mesmo porque é clara 

a existência de normas e julgados pautadas 

nessas teorias. Cabe aos operadores do direito 

não recepcionar uma culpabilidade que não se 
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estribe no Direito Penal do Fato. Para tanto, é 

mister que se realize uma depuração da legis-

lação infraconstitucional de modo que sejam 

desconsideradas as manifestações de Direito 

Penal do Autor ou Direito Penal do Inimigo, 

notadamente quando da aferição da pena.

Busato cita que Prittwitz propõe como saída 

para a situação atual 

a adoção de uma primogenia dos 

direitos civis sobre o Direito penal, 

colocando aqueles em primeiro pla-

no, de modo a converter o Direito 

penal de um instrumento de defesa 

‘do Estado’, em um instrumento de 

defesa do cidadão, cujos direitos ci-

vis primordiais podem e devem ser 

defendidos pelo instrumento penal. 

(BUSAto; MUÑoZ CoNDe, 2011, 

p. 215)

Busato elucida que para adoção da postura 

de Prittwitz, com a qual comungo, devem ser 

adotadas as condutas de abolição da postura 

de “guerra” contra o crime, o reconhecimento 

da própria existência e a abolição do controle 

penal voltado à anulação da individualidade 

por meio da privação da comunicação. 

(BUSAto; MUÑoZ CoNDe, 2011, p. 216)
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ReSUMo

o controle de constitucionalidade se afigura como um dos mais importantes objetos de 

análise do jurista, tendo em vista a sua vasta aplicação em nosso país, que decorre de 

nosso sistema misto ou híbrido de aferição da constitucionalidade das leis. Contudo, ao 

se debruçar sobre o assunto, percebe-se que se faz necessária uma abordagem proces-

sual acerca do controle de constitucionalidade. Sem grandes aprofundamentos, até 

por se tratar de artigo acadêmico que não se pretende longo, o presente trabalho tem 

por objetivo delinear os aspectos processuais mais importantes ligados ao controle de 

constitucionalidade, tendo como foco principal a ação direta de inconstitucionalidade, 

que se trata de instituto que produz efeitos sobre todo o Poder Judiciário, inclusive 

sobre a nossa Seção Judiciária de Minas Gerais.

PAlAvRAS-CHAve: Constitucionalidade. Controle. Concentrado. Processual. Ação. 

Sabe-se que a jurisdição constitucional é fruto 

de uma construção teórico-histórica de longa 

duração, perpassando por períodos históricos 

distintos, influenciada por ideologias diversas 

e respeitando as peculiaridades dos locais em 

que se deram tais construções. todavia, no 

presente estudo, afigura-se pouco aconselhável 

asPeCtos ProCessuais da açÃo direta de inConstituCionalidade: 
BreVes aPontamentos

Bernardo tinoco de lima Horta*

que se faça todo um percurso histórico a 

demonstrar a formação do instituto, de modo 

que o foco de análise será o contemporâneo 

controle de constitucionalidade brasileiro.

De início, constate-se que o sistema brasileiro 

de controle de constitucionalidade é composto 

*oficial de Justiça Avaliador Federal lotado na Seção Judiciária de Minas Gerais. Bacharel em Direito pela UFMG.
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não só por um controle por via principal e 

concentrado, mas também por aquele que 

se dá pela via incidental e de modo difuso, 

exercido, em regra, portanto, pelos juízes 

singulares. Assim, no país, temos um sistema 

misto, híbrido ou eclético. 

Brevemente, é necessário dizer-se que a 

criação do sistema de controle difuso é atri-

buída ao Direito norte-americano, cujo judici-

ário exerce o controle de constitucionalidade 

das leis a partir da análise de casos concretos. 

Com efeito, tornou-se célebre o aresto de 

John Marshall, Chief Justice da Suprema Corte 

daquele país, que, em 1803, julgando o caso 

Marbury v. Madison, inaugurou, na prática, 

o controle difuso de constitucionalidade. 

esse procedimento, denominado também de 

judicial review of legislation, pode ser resu-

mido com a seguinte passagem, citada por 

Binenbojm, na qual Marshall, em seu célebre 

julgamento, tratou do conflito entre uma lei 

ordinária e a Constituição: 

Se, pois, os tribunais têm por 

missão atender à Constituição e 

observá-la, e se a Constituição 

é superior a qualquer resolução 

ordinária da legislatura, a Cons-

tituição, e nunca essa resolução 

ordinária, governará o caso a que 

ambas se aplicam.

A seu turno, o controle concentrado de cons-

titucionalidade é criação austríaca, datada de 

1920, e difere substancialmente do chamado 

controle difuso, eis que se caracteriza por ser, 

via de regra, um controle direto e abstrato, em 

que a compatibilidade da lei com a Consti-

tuição é aferida em tese por um único órgão, 

que detém a prerrogativa exclusiva de declarar 

a constitucionalidade ou inconstitucionalidade 

dos atos normativos. Note-se, portanto, que o 

controle de constitucionalidade concentrado 

não apresenta vinculação imediata a qualquer 

caso concreto.1

entretanto, para atender aos objetivos deste 

estudo, haverá um foco específico no aspecto 

concentrado e abstrato de controle, justa-

mente por ser a Ação Direta de Inconstitucio-

nalidade seu mais significativo instrumento.

A partir dessa orientação inicial, afirma-se 

que, dentro do controle concentrado, a 

jurisdição constitucional brasileira, na reali-

dade jurídico-constitucional pós-1988, tem 

viés certamente mais democrático do que o 

sistema anterior. Afinal, o rol de legitimados 

para propor ações relativas ao controle 

concentrado de constitucionalidade hoje é 

bastante extenso, em contraposição ao regime 

constitucional anterior, em que possuía legi-

timação ativa tão só o Procurador-Geral da 

República. 

1 é necessário que se diga quanto à possibilidade, excepcionalíssima, de existir controle de constitucionalidade concentrado e, ao mesmo tempo, 
concreto, exemplificado, no direito brasileiro, pela Ação Direta Interventiva. ver BARRoSo, 2009, p. 51.
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Por conseguinte, houve um aumento signifi-

cativo na jurisprudência do Supremo tribunal 

Federal em matéria de jurisdição constitu-

cional, pelo que luís Roberto Barroso afirmou 

que, dentro da atual realidade constitucional, 

revelou-se um significativo avanço do senti-

mento constitucional no país, conforme noti-

ciado por Binenbojm.

Dessa forma, as ações típicas deste controle 

concentrado, antes de caráter indubitavel-

mente excepcional, hoje se tornaram muito 

frequentes, ficando ainda mais relevantes. 

e o crescimento considerável de tais ações, 

por conseguinte, acaba criando uma série de 

conflitos, notadamente pelo fato de que podem 

vir a produzir, como resultado final, preceitos 

contramajoritários – já que os membros da 

Corte Suprema não são eleitos pelo povo, mas, 

ainda assim, decidem de maneira imperativa 

sobre a vida da população.

A partir de tais conflitos criados pelo instituto 

do controle concentrado de constitucionali-

dade, faz-se primordial que seja estudada cada 

uma de suas peculiaridades, vez que a juris-

dição constitucional, hoje, apresenta-se como 

um dos grandes protagonistas que participam 

do jogo político-institucional brasileiro – e, por 

conseguinte, gera reflexos dos mais variados, 

aptos a limitar ou ampliar a aplicação de 

direitos fundamentais, modificando a própria 

estrutura atuante do estado Democrático de 

Direito em nosso país.

Portanto, o estudo de sua estrutura processual 

tem grande relevância para que a jurisdição 

constitucional atenda aos objetivos e procedi-

mentos constitucionalmente traçados, de modo 

a criar-se o equilíbrio necessário ao instituto. 

Já no que diz respeito ao objetivo direto deste 

trabalho, quanto aos aspectos processuais da 

ação direta de inconstitucionalidade, insta 

indicar que o processo que dela decorre 

não envolve pessoas ou interesses concretos 

– sendo denominado de processo objetivo 

–, diferentemente do controle difuso e da 

tradição estadunidense do judicial review of 

legislation.

Dessa maneira, assevera Gilmar Mendes que o 

processo objetivo “é um processo sem sujeitos, 

destinado, pura e simplesmente, à defesa 

da Constituição”. A partir desse conceito, 

percebeu também Binenbojm que o Supremo 

tribunal Federal – StF – adota placidamente 

a tese de que o processo de controle de cons-

titucionalidade é objetivo – todavia, fazendo 

também referência a algumas mitigações, 

como a chamada pertinência temática, que 

limita a atuação de determinados entes legiti-

mados a propor as ações diretas. 

Da natureza objetiva do processo de controle 

concentrado de constitucionalidade, decorre 

a indisponibilidade da ação, ou princípio 

da vedação da desistência por aquele que a 

propôs. Assim, por não haver partes nem lides 
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concretas nesse processo, uma vez proposta 

a ação, o interesse público há de prevalecer, 

notadamente por se tratar de um controle 

abstrato de constitucionalidade, em que se visa 

à defesa da ordem constitucional. A impossibi-

lidade de desistência é prevista no art. 5º da lei 

n. 9.868/99, bem como no Regimento Interno 

do StF, em seu art. 169, § 1º. Celso de Mello 

esclarece o assunto:

o processo de controle normativo abstra-

to rege-se pelo princípio da indisponibi-

lidade. A questão pertinente à controvér-

sia constitucional reveste-se de tamanha 

magnitude, que, uma vez instaurada a fis-

calização concentrada de constituciona-

lidade, torna-se inviável a extinção desse 

processo objetivo pela só e unilateral ma-

nifestação de vontade do autor. 

Pelas mesmas razões, não se reconhece, 

tampouco, a possibilidade de desistência do 

pedido de medida cautelar na ADI, como se 

observa na jurisprudência do StF:

Mais do que não admitir a desistência 

da própria ação direta, o Supremo tribu-

nal Federal sequer reconhece ao autor a 

possibilidade de desistir, até mesmo, do 

pedido de medida cautelar formulado em 

sede de controle normativo abstrato.

Ademais, sendo o processo da ADI objetivo, 

recorre-se aos ensinamentos de teori Albino 

Zavascki para que sejam fixados outros efeitos 

decorrentes desta natureza objetiva – além da 

impossibilidade de desistência, a que já se fez 

alusão. 

Assim, o eminente Ministro do Superior 

tribunal de Justiça – StJ – e já indicado para 

compor o pleno do Supremo tribunal Federal, 

leciona que, em decorrência da natureza obje-

tiva do processo de controle concentrado de 

constitucionalidade, não se lhe aplicam, de 

forma supletiva, as normas concernentes aos 

processos subjetivos, em consonância com 

a orientação do StF. Assim, a decisão do 

controle concentrado de constitucionalidade 

não se sujeita a recursos, tampouco à ação 

rescisória.

Ademais, em virtude de suas peculiaridades, 

também não se admitem o litisconsórcio e a 

intervenção de terceiros no processo objetivo,2 

salvo o litisconsórcio ativo entre os entes 

constitucionalmente legitimados para propor 

a ADI. Não há, tampouco, sujeição aos prazos 

de decadência ou prescrição, conforme se 

observa pela Súmula n. 360 do StF, aprovada 

em 1963.3 e, por fim, indica Zavascki que 

o tribunal não se vincula aos fundamentos 

deduzidos na inicial, em virtude do princípio 

2ver, adiante, a abordagem acerca do amicus curiae no processo da ação direta de inconstitucionalidade.

3Súmula n. 360 do StF: Não há prazo de decadência para a representação de inconstitucionalidade prevista no art. 8º, parágrafo único, da 
Constituição Federal.
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do iura novit curia, podendo decidir à base de 

outros, inclusive para considerar a inconstitu-

cionalidade do ato por ofensa a preceito cons-

titucional não indicado na petição inicial.

Ainda, destaque-se a novidade trazida pela 

lei n. 9.868/99 que diz respeito à possibili-

dade de intervenção do amicus curiae e da 

realização de audiências públicas no processo 

de controle concentrado de constituciona-

lidade. De viés notadamente democrático, 

com inspiração em Peter Häberle, essa nova 

dinâmica procedimental do controle concen-

trado merece aplausos, vez que se criou a 

chance de que outros participantes da socie-

dade possam interferir diretamente nas ações 

diretas, papel antes conferido tão somente 

aos poderes públicos – ao Judiciário, espe-

cialmente –, gerando, por fim, um ambiente 

propício para o exercício da democracia 

em um processo que tanto influencia a vida 

da sociedade nacional, digno de modificar 

a aplicação dos direitos fundamentais, e, 

consequentemente, interferindo diretamente 

na segurança jurídica.

Atente-se, todavia, que às figuras referidas 

acima não se atribuem as prerrogativas que 

detêm os legitimados ativos para a propositura 

de ação direta, sendo, portanto, o amicus 

curiae e os membros das audiências públicas 

meros colaboradores eventuais do processo, 

ou auxiliares do juízo, de modo a faltar-lhes 

legitimidade para, por exemplo, requerer 

o deferimento de medida cautelar na ação 

direta. tal afirmação pode ser confirmada por 

meio do aresto do Ministro Menezes Direito, 

em que se afirma que “o que o amicus curiae 

requer, a toda evidência, é providência de 

natureza cautelar (...). Falta-lhe, contudo, 

legitimidade para requerer o deferimento de 

medida cautelar na ação direta”.

Finalmente, vale lembrar que a ação direta de 

inconstitucionalidade, ao lado da ação decla-

ratória de constitucionalidade, tem natureza 

dúplice, vez que, conforme previsão do art. 

24 da lei n. 9.868/99, ambas têm aptidão para 

firmar a certeza quanto à constitucionalidade 

ou inconstitucionalidade de determinado 

ato normativo. Inicialmente uma conclusão 

óbvia, tendo em vista o escopo e a estrutura 

lógica de ambas as ações, ressalte-se que em 

um recente passado nem sempre era obser-

vado esse caráter dúplice das ações, notada-

mente no que toca à extensão de princípios 

e regras de uma delas para a outra – algo que 

decorre, como dito, da natureza ambivalente 

de ambas. Assim, lembre-se, por exemplo, 

que o efeito vinculante pôde estender-se à 

liminar da ação direta de inconstitucionali-

dade em virtude de sua expressa previsão para 

o caso da ação declaratória de constitucio-

nalidade, embora houvesse, em um primeiro 

momento, certa resistência em relação a tal 

extensão. Hoje tema pacífico, vale observar 

a argumentação trazida pelo StF quando a 

questão foi devidamente esclarecida:
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No quadro de evolução de nossa  

jurisdição constitucional, parece difícil 

aceitar o efeito vinculante em relação 

à cautelar na ação declaratória de 

constitucionalidade e deixar de admiti-

lo em relação à liminar na ação direta 

de inconstitucionalidade. (…) Assim, 

uma das consequências inevitáveis de 

liminar concedida em ação direta de 

inconstitucionalidade é sobrestar os 

feitos ou, pelo menos, inibir decisões 

ou julgamentos que tenham por objeto 

a lei cuja vigência tenha sido suspensa. 

Donde, a aplicação de norma ou normas 

suspensas em ADI, por órgãos ordinários 

de jurisdição, implicar afronta à autoridade 

de decisão do Supremo tribunal Federal.

outro não é o entendimento do também 

Ministro Gilmar Mendes, como se observa do 

trecho de voto trazido para este estudo:

Já afirmei, em outra ocasião, que, aceita a 

idéia de que a ação declaratória configura 

uma ADIn com sinal trocado, tendo ambas 

caráter dúplice ou ambivalente, afigura-se 

difícil admitir que a decisão proferida em 

sede de ação direta de inconstitucionali-

dade não tenha efeitos ou conseqüências 

semelhantes àqueles reconhecidos para a 

ação declaratória de constitucionalidade.

Aspecto de suma importância, ademais, é o que 

se observa no art. 12 da lei n. 9.868/99, em 

que há a previsão de que, ainda que havendo 

pedido de medida cautelar, o processo seja 

submetido diretamente ao tribunal, em razão 

da matéria e de seu especial significado para 

a ordem social e a segurança jurídica. tal 

possibilidade tem aplicação prática em causas 

dotadas de doses de polêmica, notadamente 

aquelas que possam produzir verdadeiras revi-

ravoltas sociais. Assim, para evitar-se que haja 

duplo julgamento, digno de complicar ainda 

mais as relações que decorrem da aplicação 

da lei objeto da ADI, tais causas são remetidas 

diretamente ao tribunal para que haja o julga-

mento final, de mérito. 

questão das mais relevantes é a que diz respeito 

à natureza da decisão final da ação direta de 

inconstitucionalidade. veja-se que, ao contrário 

da ADC, o constituinte se absteve de qualificar 

a ADI como “declaratória”, vez que a discussão 

quanto a sua natureza é já longa e, ainda assim, 

pouco pacífica, embora já se possa falar em 

uma teoria majoritária, guiada notadamente 

pela jurisprudência do StF.

Assim, por influência da doutrina de Kelsen, 

alguns estudiosos brasileiros, de forma 

minoritária,4 se dignam a conceituar a decisão 

final da ADI como constitutiva, tendo como 

4 é o caso de Fredie Didier Jr. que, em sua obra Aspectos Processuais da ADIN e da ADC, conjuntamente escrita com Paula Sarno Braga e Rafael 
oliveira, defende que tal decisão seja constitutiva negativa, e não declaratória (p. 356 e segs.). os autores, ainda, indicam que Regina Maria 
Macedo Nery Ferrari e Pontes de Miranda têm o mesmo entendimento (p. 361).
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base o fato de que a lei só é reconhecida-

mente inválida a partir da pronúncia da Corte 

Constitucional, ou seja, com eficácia ex nunc, 

vez que não se poderia negar que a ela era 

atribuída validade jurídica no período anterior 

ao julgamento da ADI. Assim, essa corrente 

defende que o ato normativo inconstitucional 

seria simplesmente anulável, e não nulo ab 

initio – como sustentam os demais.

todavia, como bem apontado por teori Albino 

Zavascki, a sentença que afirma a inconstitu-

cionalidade é, sim, declaratória, sendo essa a 

teoria predominante na doutrina e consoante a 

orientação assentada há tempos no StF. Assim 

se pode afirmar em razão de que a norma dita 

inconstitucional, tendo em vista o princípio 

da supremacia da Constituição, é nula, e não 

simplesmente anulável. Portanto, a decisão 

final na ADI simplesmente reconhece uma 

situação preexistente, vez que a norma inqui-

nada de inconstitucionalidade é considerada, 

como dito, nula ab initio, ou seja, desde seu 

nascedouro jurídico. Sendo declaratória, por 

conseguinte, a sentença da ADI tem, via de 

regra, eficácia ex tunc, operando, pois, efeitos 

retroativos. Atente-se para o fato de que, como 

salientado por Binenbojm, a doutrina e a 

jurisprudência do país, de forma majoritária, 

“vislumbram no princípio da nulidade da lei 

inconstitucional a estatura de verdadeiro prin-

cípio constitucional implícito”. Cite-se, por 

fim, o seguinte aresto do Supremo, que não 

deixa dúvidas quanto à natureza da decisão 

final da ADI:

o dogma da nulidade da lei incons-

titucional pertence à tradição do di-

reito brasileiro. A teoria da nulidade 

tem sido sustentada por importantes 

constitucionalistas. Fundada na antiga 

doutrina americana, segundo a qual 

the inconstitutional statute is not law 

at all, significativa parcela da doutrina 

brasileira posicionou-se pela equipa-

ração entre inconstitucionalidade e 

nulidade.5 

Finalmente, para que não se deixe de lado um 

importante tema processual relativo à ADI, 

lembre-se acerca do art. 27 da lei n. 9.868/99, 

que permite a modulação de efeitos da decisão 

declaratória final, para que lhe sejam atribu-

ídos efeitos ex nunc ou pro futuro. Conforme 

leciona Sarmento, essa modulação de efeitos 

não nega o princípio da nulidade, é bom que 

se diga. o que ela permite, e é bem diverso, 

é a ponderação entre o princípio da nulidade 

da lei inconstitucional em face de outros 

princípios também constitucionais – como a 

segurança jurídica e o excepcional interesse 

social. vejamos o que Gilmar Mendes, Presi-

dente do Supremo tribunal Federal, decidiu 

sobre o assunto: 

5 StF, AI 631.533, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, julgamento em 12/3/2007, DJ de 18/4/2007.
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A norma contida no art. 27 da lei  

n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, 

tem caráter fundamentalmente interpreta-

tivo (...). O que importa assinalar é que, 

consoante a interpretação aqui preconi-

zada, o princípio da nulidade somente há 

de ser afastado se se puder demonstrar, 

com base numa ponderação concreta, 

que a declaração de inconstitucionalida-

de ortodoxa envolveria o sacrifício da se-

gurança jurídica ou de outro valor cons-

titucional materializável sob a forma de 

interesse social. (Grifos nossos)

Portanto, o que se observa é que a ponde-

ração entre o princípio da nulidade da lei 

inconstitucional em face de outros princípios 

constitucionais, decorrente do viés político do 

StF, deve ser tida por excepcional, e, para que 

não ultrapasse os escopos que lhe conferem 

legitimidade, faz-se necessário que se realize 

à luz do princípio da razoabilidade ou propor-

cionalidade, como bem salientado por Daniel 

Sarmento, para que se evitem danos ainda mais 

gravosos à coletividade. 

A partir desse trabalho, portanto, percebe-se a 

necessidade de se analisar o controle de consti-

tucionalidade também pela óptica de seus insti-

tutos de Direito Processual, ainda que se trate 

de processo objetivo, de natureza distinta do 

processo subjetivo que serviu de inspiração para 

a quase totalidade de nossas leis processuais. 

Como o espaço não permite maiores aprofun-

damentos, este estudo inicial tem a pretensão 

de gerar substrato para novos debates acerca do 

tema, especialmente no âmbito de nossa Seção 

Judiciária de Minas Gerais.
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ReSUMo

trata da ponderação entre os princípios que informam o procedimento adotado nos 

Juizados especiais Federais e as normas principiológicas insertas na Constituição 

Federal, notadamente por meio da investigação dos fundamentos axiológicos por eles 

representados, a fim de evitar, especificamente, que o comprometimento com o prin-

cípio da celeridade anule o princípio da fundamentação, de suma importância para a 

intelecção e questionamentos dos atos jurisdicionais.    

Palavras-chave: Juizados. Sentença. Fundamentação. obrigatoriedade. 

Constitucional.

A criação dos Juizados especiais Federais, 

por meio da edição da lei n. 10.259/2001, 

foi cercada de expectativas, tanto dos juris-

dicionados, ansiosos por verem seus litígios 

com o estado brasileiro solucionados de 

forma mais célere, quanto dos operadores do 

direito, eis que o Diploma legal mencionado 

pouco disciplinou os aspectos procedimentais 

e mesmo as questões estruturais necessárias 

para a concretização desse anseio dos cida-

dãos. Como observa Gláucio Ferreira Maciel 

Gonçalves (2007): 

os tribunais, agindo dentro da ótica da 

impossibilidade de não decidir, foram, 

com o passar do tempo, aprimorando o 

sistema definido pela lei 10.259/2001. 

Ao distinguir os casos que lhes são sub-

metidos à decisão, os tribunais formulam 

novas regras de decisão, que são aplica-

o deVer ConstituCional de FundamentaçÃo dos atos JudiCiais e 
as sentenças dos JuiZados esPeCiais Federais

Marcelo Motta de oliveira*

*Juiz Federal titular da vara Única e Diretor da Subseção Judiciária de Muriaé/MG
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das. Surge, assim, por meio da atividade 

sentenciadora dos tribunais, um direito 

judicial, o qual, na sua reutilização cons-

tante, é aplicado no caso e aproveitado 

em outros casos.

é certo que a própria lei n. 9.099/95, apli-

cável subsidiariamente aos Juizados espe-

ciais Federais por disposição expressa da lei  

n. 10.259/2001, estabelece que o processo 

relativo às causas sob sua regência deve 

orientar-se pelos critérios da oralidade, simpli-

cidade, informalidade, economia processual 

e celeridade. tal não obsta, porém, que o 

processo mantenha as características distin-

tivas da atividade jurisdicional, com absoluto 

resguardo das garantias constitucionais inci-

dentes na espécie. 

Muitas inovações surgidas da aplicação do 

direito são altamente criativas e benéficas, 

como extensamente leciona Gonçalves na 

tese citada, sobre cujo tema não iremos nos 

estender por não ser o objeto deste trabalho. 

lembramos, de nossa parte, sucintamente, o 

reconhecimento da possibilidade de anteci-

pação dos efeitos da tutela, por aplicação do 

direito processual comum, já que a legislação 

dos juizados prevê apenas a concessão de 

medidas cautelares; a instituição de sistema 

de custeio, pela Administração da Justiça, 

das perícias, viabilizando principalmente as 

ações de natureza previdenciária; a dispensa 

de audiências quando inviável a conciliação 

e não há necessidade de produção de prova 

oral, instituindo-se prazo para contestação, 

também por aplicação subsidiária de regra do 

direito processual comum, evitando-se a invia-

bilização dos juizados por impossibilidade de 

atendimento à pletora de audiências que, em 

caso contrário, seria necessária; dentre muitas 

outras regras de criação judicial, que estão 

de acordo com os princípios norteadores dos 

juizados especiais e não causaram qualquer 

tipo de prejuízo às garantias constitucionais 

processuais das partes.

Contudo, o propósito de tornar eficientes os 

Juizados especiais Federais, dando eficácia 

à lei instituidora, por vezes tem feito tábula 

rasa das disposições e garantias constitucionais 

ligadas ao contraditório e ao devido processo 

legal. Assim, por exemplo, a instrução franca-

mente deficiente de ações previdenciárias em 

que é feita a colheita de depoimentos pessoais 

e prova testemunhal, realizadas em 30, 40 

ou mais audiências diárias, inviabilizando o 

correto esclarecimento da questão de fato afeta 

ao tema controvertido; a excessiva simplifi-

cação dos ritos, possibilitando o julgamento 

com fundo em provas sobre as quais uma das 

partes não teve vistas ou oportunidade para 

impugnação; a realização de prova pericial 

antes mesmo da citação inicial do Réu, que, 

portanto, não pôde intervir na produção da 

aludida prova; perícias em formulários previa-

mente preparados, com marcação de sinais 

em quadrículas do tipo “múltipla escolha”, 
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sem fundamentação que permita o controle 

de seu conteúdo pelas partes e nem mesmo 

pelo juiz1; e outras medidas da espécie, não 

só têm sido admitidas correntemente como, 

eventualmente, são elogiadas e distinguidas 

em face de sua contribuição para o alcance 

do propósito de realizar os julgamentos com 

maior celeridade, ainda que, reiteramos, com 

sacrifício de direitos e garantias individuais 

das partes litigantes, desnaturando assim a 

própria essência da dialética do procedimento 

jurisdicional. 

Sobre uma dessas praxes, em particular, 

deteremos o olhar no curso deste trabalho: a 

proliferação de sentenças insuficientemente 

fundamentadas, ou simplesmente não funda-

mentadas – caso daquelas com fundamentação 

genérica, sem exame das provas apuradas no 

curso da instrução, às vezes até obtidas por 

meio do recurso de informática denominado 

“mala direta”, em que o manejo de meia 

dúzia de frases adrede preparadas possibilita 

a redação de grande número de sentenças, 

com enorme rapidez, sem qualquer dúvida 

tornando mais célere o julgamento; porém, 

retirando-lhe a juridicidade. 

A Constituição da República de 1988 elevou o 

princípio da motivação das decisões judiciais à 

condição de norma fundamental do estatuto da 

Magistratura, por meio da disposição do inciso 

Ix de seu art. 93, que determina que todos os 

julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 

serão públicos, e fundamentadas todas as 

decisões, sob pena de nulidade. ensina o ilustre 

Professor e jurista mineiro Paulo Roberto de 

Gouvêa Medina (2003, p. 33) que: 

A motivação dos pronunciamentos deci-

sórios da Justiça é requisito de validade 

desses e, em se tratando de sentença, um 

1Já tivemos ocasião de fundamentar sentenças, por mais de uma vez, em ações envolvendo laudos periciais do setor de perícias do INSS, da 
seguinte forma: “Como registrado na decisão em que concedi a antecipação dos efeitos da tutela, observo, por pertinente, que o documento 
intitulado “Comunicado do Resultado da Avaliação da Incapacidade”, mediante o qual o Réu é cientificado do resultado do exame e do de-
ferimento ou indeferimento do benefício, é de péssima qualidade, como infelizmente costuma ocorrer com os formulários utilizados pelo Réu 
para as perícias que realiza, de maneira geral. Basta meia dúzia de rabiscos, sem nenhuma fundamentação, sugerindo a realização de exame 
superficial e apressado pelo perito, sem nenhuma conclusão ou manifestação escrita de forma a dar algum suporte técnico à decisão que ces-
sou a incapacidade,para que o segurado se veja destituído dos meios para prover a sua subsistência e, inclusive, cerceado gravemente em suas 
possibilidades de recurso, à falta de fundamentação para o ato que cessou o pagamento do benefício. Assim, o benefício foi concedido em 4 
de janeiro de 2006, como se vê do documento de fls. 22, à constatação de que ‘existe incapacidade para o trabalho’. Não especifica sequer a 
moléstia que acomete o Autor. e foi cessado porque há um círculo a caneta em um formulário em torno da expressão ‘Conclusão tipo 1 – Não 
há incapacidade para o trabalho’. 

ora, a Constituição da República assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o due processo of law, em seu art. 5º, lv, que 
consiste em direito fundamental do cidadão e somente pode ser corretamente exercido caso as decisões, nos respectivos processos, sejam fun-
damentadas. o processo perante a administração pública direta e indireta – portanto alcançando também as autarquias como a Ré – é regulado 
pela lei n. 9.784/99, ignorada totalmente na vertência. Ali se assegura, em seu art. 2º, vII, a indicação dos pressupostos de fato e de direito 
que determinarem a decisão. Autoriza-se à administração a elaboração de formulários padronizados para uso do cidadão que pretende iniciar 
processo administrativo (art. 7º). Principalmente, a teor do art. 50, Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e 
dos fundamentos jurídicos, quando: I – neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; como se dá no caso ora em exame; e, por fim, § 1º A 
motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, 
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. § 2º Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode 
ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.

Fácil constatar que o modus via do qual as decisões são adotadas e comunicadas ao interessado, no caso em tela, é francamente ilegal, violando 
as citadas disposições da lei n. 9.784/99 e a própria Constituição da República, por extensão.” Devemos reconhecer que o INSS melhorou a 
qualidade de seus laudos. Mas em alguns juizados, para nosso espanto, aderiu-se ao modelo ultrapassado pela autarquia.
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dos elementos formais que o ato deverá 

conter. Assim dispõem as leis processuais 

comuns (Cód. de Proc. Civil, arts. 165 e 

458, II; Cód. de Proc. Penal, art. 381, III e 

Iv) e também as especiais (lei 9.099, de 

26.09.1995, s/Juizados especiais, art. 38, 

caput; Consolidação das leis do traba-

lho, art. 832, caput; Cód. de Proc. Penal 

Militar, art. 438, ‘b’, ‘c’ e ‘d’). tais dispo-

sições correspondem, aliás, a uma tradi-

ção do nosso direito, devendo lembrar-se 

que o primeiro estatuto processual civil 

brasileiro – o Regulamento n. 737, de 25 

de novembro de 1850 – já incorporava 

regra sobre a matéria, no seu art. 232.

trata-se, pois, de preceito de ordem pública, 

de origem constitucional, firmemente arrai-

gado no sistema jurídico por secular cons-

trução jurídica. é, ainda, requisito de validade 

das sentenças, sendo, ainda, fonte legitimadora 

dos atos jurisdicionais. Para luigi Ferrajoli 

(2002, p. 497/498), por exemplo:

é por força da motivação que as decisões 

judiciárias resultam apoiadas e, portanto, 

legitimadas, por asserções, enquanto tais 

verificáveis e falsificáveis ainda que de 

forma aproximada; que a ‘validade’ das 

sentenças resulta condicionada à ‘verda-

de’, ainda que relativa, de seus argumen-

tos; que, por fim, o poder jurisdicional 

não é o ‘poder desumano’ puramente 

potestativo da justiça de Cádi, mas é fun-

dado no ‘saber’, ainda que só opinativo e 

provável, mas exatamente por isso refu-

tável e controlável tanto pelo imputado 

e sua defesa como pela sociedade. Pre-

cisamente, a motivação permite a fun-

dação e o controle das decisões seja de 

direito, por violação da lei ou defeito de 

interpretação ou subsunção, seja de fato, 

por defeito ou insuficiência de provas ou 

por explicação inadequada no nexo en-

tre convencimento e provas. e não só em 

apelação como em cassação.

em síntese, o ato deve ser fundamentado para 

que se possibilite a existência dos controles, 

o que, inclusive, dota de legitimidade o ato 

jurisdicional. o jurisdicionado deve saber, 

precisamente, as razões pela qual a questão 

foi decidida, tanto de direito, quanto de fato. 

Ainda uma vez, valemo-nos da doutrina, para 

ressaltar, quanto a este último aspecto, que:

[...] na fundamentação, o juiz não deve 

referir-se ao resultado objetivo da prova 

– o que deve ser apontado no relatório –, 

mas à sua valoração. Não são admitidas 

sentenças que não façam referência aos 

motivos pelos quais uma prova não é ad-

mitida. Além disso, o juiz deve explicar 

as razões pelas quais a prova demonstra, 

ou não, uma afirmação de fato. em ou-

tras palavras, o juiz não pode silenciar 

sobre uma prova simplesmente pelo fato 

de que ele, por exemplo, supõe – mas 
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não diz – que aquela não serve para de-

monstrar uma afirmação de fato. (Grifos 

nossos) (MARINoNI; AReNHARt, 2006, 

p. 409).

Não há, de resto, qualquer controvérsia sobre 

o tema. As sentenças devem ser fundamen-

tadas, integrando a fundamentação ao seu 

próprio corpo. tem admitido a jurisprudência 

que a fundamentação não abarque todas as 

teses arguidas pelas partes. também se aceita 

que a fundamentação seja sucinta, concisa 

ou objetiva, desde que suficiente para dirimir 

integralmente a questão controvertida. obvia-

mente, também não é nula a sentença cuja 

fundamentação seja deficiente ou inadequada, 

casos em que poderá ser reformada. Mas, em 

obediência ao preceito constitucional ora 

em exame, os fundamentos deverão existir e 

abarcar a questão controvertida, de fato ou de 

direito, solucionando-a no caso in concreto 

sob pena de nulidade da sentença.

tal se dá, também, nos Juizados especiais 

Federais, posto que o procedimento instau-

rado pela lei n. 10.239/2001, naturalmente, 

submete-se ao regime constitucional imposto 

pelo art. 93, Ix, da Constituição da República, 

seja mesmo por não conter aquela norma 

incompatível com este último. De fato, a regra 

aplicável aos Juizados especiais Federais, no 

tocante à sentença, é obtida por aplicação 

subsidiária da lei n. 9.099/95, que, em seu  

art. 38, é bastante clara: “A sentença mencionará 

os elementos de convicção do juiz, com breve 

resumo dos fatos relevantes ocorridos em 

audiência, dispensado o relatório.” Portanto, 

a lei dispensou o relatório nas sentenças dos 

juizados, mas não dispensou a fundamentação, 

por força, inclusive do multimencionado  

inciso Ix do art. 93 da Constituição da Repú-

blica. A matéria é estreme de dúvidas, mas 

ainda assim louvamo-nos nas palavras do 

eminente Desembargador Alexandre de Freitas 

Câmara (2009, p. 119/120): 

o exame da fundamentação das sen-

tenças em Juizados especiais Cíveis de-

monstra que não há, quanto ao ponto, 

qualquer peculiaridade digna de nota. o 

juiz, em sua sentença, deverá apresentar 

os fatores de formação de seu convenci-

mento, descrevendo o modo como foram 

resolvidas as questões, de fato e de direi-

to, cuja solução foi necessária para que 

se pudesse proferir a decisão. As senten-

ças terminativas (isto é, aquelas que não 

contêm a resolução do mérito) devem ser 

motivadas de forma sucinta, na forma do 

que dispõe o art. 459 do CPC.

Portanto, e a exemplo do que ocorre na Justiça 

Comum ordinária, a sentença válida é aquela 

fundamentada, ainda que sucintamente, com 

as razões de direito e os motivos de fato que 

levaram à decisão da lide, efetuando-se o 

cotejo da prova produzida nos autos, e não 

apenas formalmente, em aparência, por meio 
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da colação de (poucas) frases prontas sobre os 

aspectos centrais da questão de direito posta ao 

exame, como muitas vezes se verifica ocorrer. 

em uma ação de natureza previdenciária, 

por exemplo, em que se intente o reconhe-

cimento da qualidade de segurado especial 

como produtor rural em regime de economia 

familiar, não basta que o prolator da sentença 

escolha entre as frases “possui início razo-

ável de prova material” ou “não possui início 

razoável de prova material”; e “a prova teste-

munhal corrobora as alegações do autor” ou 

“a prova testemunhal não corrobora as alega-

ções do autor”, combinando-as conforme seu 

entendimento acerca da instrução efetuada. 

A sentença fundamentada é aquela que torna 

evidentes os motivos pelos quais os docu-

mentos juntados foram, ou não, considerados 

como início razoável de prova material; e as 

razões pelas quais se reputou adequados, ou 

não, os depoimentos ouvidos. Ainda que de 

forma sucinta, com clareza suficiente para que 

sejam entendidos os motivos – fundamentos – 

da sentença. 

o mesmo, obviamente, se aplica a qualquer 

outro objeto em litígio nos Juizados especiais 

Federais. o jurisdicionado que acorre aos 

Juizados especiais Federais, embora com 

pretensões de pequeno conteúdo econô-

mico, tem direito à obtenção de prestação 

jurisdicional, dotada das características que a 

validam e legitimam, e não apenas à eventual 

obtenção do direito econômico subjacente, 

deferido ou indeferido por razões que ignora, 

com violência em relação a direitos e garantias 

fundamentais das partes litigantes.

Como conclui Gonçalves (2007, p. 130):

o direito opera o tempo construindo seu 

próprio tempo. Se a decisão a ser tomada no 

processo demanda tempo, a instituição do 

processo aflora como uma relevante aquisi-

ção evolutiva do direito. Contudo, da mesma 

forma que o processo torna viável a solução 

da controvérsia no tempo, o mesmo tempo é 

capaz de tornar o processo inócuo, se a res-

posta surge quando nada mais há a resolver.

 Não se responde ao problema, porém, com a 

simples desconstrução das características mais 

basilares da instituição processual, tornando 

equivalente a decisão do Juizado especial 

Federal à mera outorga de direito por servidor 

público qualificado (no próprio âmbito da 

Administração tem sido intentada a aplicação 

de normas de característica processual, em 

garantia do direito do cidadão administrado, 

e de longa data). em suma, mesmo em se 

tratando de feitos em tramitação perante os 

Juizados especiais Federais, portanto, sob a 

égide dos princípios que o orientam, sentença 

não fundamentada é sentença nula, por violar 

as garantias do devido processo legal, inscrita 

no inciso lv do art. 5º, e a da motivação dos 

atos jurisdicionais, prevista no art. 93, Ix, 

ambos da Constituição da República.
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ReSUMo

o texto aborda a natureza jurídica do tribunal de Contas e sua função jurisdicional, 

questionando a possibilidade e amplitude de revisão de suas decisões pelo Poder 

Judiciário e destacando a relevante posição constitucional dessas Cortes de Contas. 

o interesse pelo assunto surgiu diante de um caso concreto, distribuído para a  

24ª vara Federal, em que se requeria, em sede de embargos à execução, a produção 

de prova pericial cinematográfica, a fim de comprovar o real custo na produção de 

filme produzido pela embargante com recursos públicos e anular multa aplicada pelo 

tCU em julgamento de tomada de Contas especial, diante do qual se questiona a 

incidência da coisa julgada material.

PAlAvRAS-CHAve: tribunal de Contas. Relevância constitucional. Natureza jurídica. 

Função jurisdicional. Coisa julgada. Poder Judiciário.

1 introduçÃo

o aspecto jurisdicional das decisões profe-

ridas pelos tribunais de Contas tem ensejado 

evidentes controvérsias.

Prefacialmente, cumpre esclarecer a natu-

reza jurídica de tais órgãos, que não é de 

fácil apreensão. enquadram-se os tribunais 

triBunal de Contas e sua FunçÃo JurisdiCional

Ana Karla Reis*

de Contas nos chamados “órgãos constitu-

cionais autônomos” ou “de destaque cons-

titucional”, que surgiram nas sociedades 

modernas em razão das mudanças político-

sociais, situando-se com independência 

na estrutura do estado, o que inviabiliza, 

portanto, a aplicação irrestrita da clás-

sica tripartição dos poderes elaborada por 

Montesquieu.
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Como pressuposto lógico do estado Demo-

crático de Direito, surge o controle da Admi-

nistração Pública para defender os interesses 

da coletividade, aplicando-se a todos aqueles 

que manipulam dinheiros, bens e valores 

públicos.

A par do controle administrativo ou executivo, 

exercido pela própria Administração Pública; 

do judicial, que cabe ao Judiciário; e do legis-

lativo ou parlamentar, exercido pelo Poder 

legislativo diretamente, mediante seus órgãos 

(Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, 

Senado Federal, Assembleias legislativas, 

Câmaras de vereadores e Comissões Parla-

mentares), também chamado de controle polí-

tico, coexiste o controle financeiro, exercido 

pelo tribunal de Contas, nos termos deline-

ados na Constituição da República Federativa 

do Brasil.

Assim, diante do destaque constitucional dado 

a essas Cortes de Contas, mostra-se oportuna 

uma breve exposição sobre o tema.

2 um BreVe HistÓriCo soBre as Cortes 

de Contas no Brasil

Desde 1826, já se falava em Corte de Contas 

no Brasil, diante da tentativa de criação de 

um tribunal de Contas. em 1890, no início da 

República, Ruy Barbosa, por meio do Decreto 

n. 966-A de 7 de novembro de 1890, criou a 

instituição tribunal de Contas.

Inserido na Constituição de 1891, o tribunal 

de Contas permaneceu presente em todas 

as Constituições subsequentes, embora com 

diferentes concepções, em virtude do regime 

político dominante em cada época.

Assim, em suma, pode-se dizer que, nas Cons-

tituições de 1934 e 1946, as Cortes de Contas 

tiveram maior importância, com ampliação de 

seus poderes, tendo alcançado, até mesmo, 

a autonomia pretendida pelo Ministro Ruy 

Barbosa, na Constituição de 1946.

Já nas Constituições de 1937 e 1967, por razões 

políticas óbvias, Ditadura vargas e regime 

militar, respectivamente, os tribunais de Contas 

tiveram seu papel diminuído na Lex Major.

Com o advento da Constituição de 1988, 

alterou-se sobremaneira a função dos tribu-

nais de Contas, porquanto o controle exercido 

sobre as contas públicas passou a se operar, 

além do aspecto da legalidade, sob a luz dos 

princípios da legitimidade, economicidade e 

efetividade, ressaltando um autêntico controle 

de resultados. Além do que suas competências 

foram ampliadas.

3 releVÂnCia ConstituCional do 

triBunal de Contas e sua natureZa 

JurÍdiCa

exercendo o controle externo da Adminis-

tração Pública, os tribunais de Contas estão 
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posicionados na Constituição da República 

de 1988 no título Iv – Da organização dos 

Poderes, Capítulo I – Do Poder legislativo, na 

Seção Ix – Da Fiscalização Contábil, Finan-

ceira e orçamentária, nos arts. 70 a 75.

Importante destacar, preliminarmente, que 

o tribunal de Contas é órgão autônomo, 

especializado e detentor de grande parte das 

competências de controle externo, de forma 

exclusiva, está desvinculado das estruturas dos 

três poderes, possuindo as mesmas garantias e 

prerrogativas do Poder Judiciário.

o controle externo dos tribunais de Contas 

é exercido no aspecto técnico, abrangendo a 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial.

A autonomia do tribunal de Contas é inques-

tionável, a despeito das controvérsias acerca 

do tema. A sua posição na Constituição da 

República, em capítulo destinado ao Poder 

legislativo, tem sido causa de questiona-

mento. todavia, o que determina a auto-

nomia dos entes públicos é a repartição de 

competência.

Não há subordinação entre o tribunal de 

Contas e o Poder legislativo, o que ocorre é 

que o Poder legislativo necessita da partici-

pação do tribunal de Contas para o exercício 

do controle externo. o Poder legislativo, 

conforme disposto no art. 44 da Constituição, 

é exercido pelo Congresso Nacional, que 

se compõe da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal, não incluindo o tribunal de 

Contas.

esclarece Hamilton Fernando Castardo (2007, 

p. 130) que: 

Diante dos referidos preceitos constitucionais, 

não se pode considerar o tribunal de Contas 

no âmbito do Poder legislativo com hierarquia 

e uma subordinação incompatível com sua ca-

pacidade, vocação histórica e a missão que lhe 

está destinada. Hodiernamente, deve ser alçado 

de forma desassociada hierarquicamente em re-

lação aos Poderes Constituídos, pois é um órgão 

independente e autônomo, tanto administrativa 

como financeiramente, órgão sem interesse eco-

nômico ou partidário, visto que sua função, e 

até mesmo a razão de sua existência, é a defesa 

da sociedade e a garantia da aplicação das leis, 

conforme a vontade da Constituição.

Pode-se concluir, portanto, segundo a melhor 

doutrina, que os tribunais de Contas não inte-

gram a estrutura formal e orgânica do Poder 

legislativo, nem de nenhum outro Poder.

Da necessidade de se estabelecer cada vez 

mais a transparência no trato com dinheiros, 

bens e valores públicos, de se fortalecer a 

democracia e respeitar os direitos fundamen-

tais, emergem instituições independentes e 

autônomas, como, por exemplo, o tribunal de 
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Contas e também o Ministério Público, forta-

lecendo ainda mais a lição de Montesquieu, 

embora invalidando a repartição tripartite, 

mas conservando a sua essência, a síntese do 

pensamento, que é a ideia de que o poder deve 

ser distribuído e que a concentração de poder 

é extremamente perigosa.

e, para concluir este tópico, impõe-se enumerar 

algumas características peculiares dessas 

Cortes de Contas: a) possuem regime cons-

titucional próprio; b) é órgão híbrido, com 

funções de caráter técnico e jurisdicional, com 

composição multidisciplinar, com compo-

nentes graduados em direito, contabilidade, 

economia e administração; c) seus membros 

gozam de garantias constitucionais dedicadas 

aos membros do Poder Judiciário; d) têm 

iniciativa legislativa própria e competência 

normativa reguladora específica; e e) possuem 

um modelo único, em obediência ao princípio 

da simetria concêntrica, conforme previsto no 

art. 75 da Constituição, que utiliza o tribunal 

de Contas da União como parâmetro para a 

organização, composição e fiscalização dos 

tribunais de Contas dos estados e do Distrito 

Federal, assim como dos tribunais e Conselhos 

de Contas dos Municípios, onde houver.

4  FunçÃo JurisdiCional do triBunal 

de Contas e Coisa JulGada material

Dentre as funções atribuídas às Cortes de 

Contas (fiscalização, corretiva, opinativa e 

jurisdicional), destaca-se a função jurisdicional 

especial, prevista no art. 71, II, da Constituição 

da República, que merece ser transcrito:

Art. 71. o Controle externo, a cargo do 

Congresso Nacional, será exercido com o 

auxílio do tribunal de Contas da União, 

ao qual compete:

(...)

II – julgar as contas dos administradores e 

demais responsáveis por dinheiros, bens e 

valores públicos da administração direta 

e indireta, incluídas as fundações e socie-

dades instituídas e mantidas pelo Poder 

Público federal, e as contas daqueles que 

derem causa a perda, extravio ou outra 

irregularidade de que resulte prejuízo ao 

erário público.

o tribunal de Contas, no exercício de sua 

função jurisdicional, julga e liquida as contas 

dos administradores públicos e demais respon-

sáveis por dinheiros, bens e valores públicos, 

além das contas daqueles que derem causa a 

perda, extravio ou outra irregularidade de que 

resulte prejuízo ao erário, podendo, inclusive, 

aplicar sanções.

As decisões dos tribunais de Contas são 

tomadas de forma colegiada, por meio de 

suas Câmaras ou do Plenário, possuindo 

natureza diversa daquelas tomadas no exer-

cício de função de fiscalização e controle, 

por sua definitividade, cumprindo ressaltar 
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que a análise técnica dos órgãos de contas 

é fundamentada, motivada e segue a forma 

prescrita em lei.

o caráter de definitividade nos julgamentos 

realizados pelo tribunal de Contas refere-se 

tão somente às contas, ou seja, essas serão 

ou não encerradas e liquidadas definitiva-

mente, ao passo que a responsabilidade do 

gestor poderá vir a ser discutida no âmbito 

do Poder Judiciário. Pode-se dizer que existe 

uma efetiva jurisdição de contas, exercida 

exclusivamente por essas Cortes de Contas.

Mencione-se, outrossim, que tais órgãos de 

contas, fora da organização do Poder Judici-

ário, têm competência para julgar, exercem 

função jurisdicional especial, assim como o 

Senado Federal, no julgamento do Presidente 

da República por crimes de responsabilidade, 

ex vi dos arts. 71, II, e 52, I, da Constituição 

da República.

Muitas polêmicas, todavia, ainda cercam 

o tema. Doutrinadores de quilate, como, 

por exemplo, Seabra Fagundes e Pontes de 

Miranda, dentre outros, defendem esse posi-

cionamento aqui adotado. 

Seabra Fagundes (1967, p. 142), discorrendo 

sobre o tribunal de Contas previsto na Consti-

tuição de 1946, a qual dispôs da mesma forma 

que a Constituição de 1998, com a expressão 

“julgar”, disserta que: 

inobstante isso, o artigo 71, § 4º, lhe co-

mete o julgamento das contas dos ad-

ministradores e demais responsáveis por 

bens ou dinheiros públicos, o que implica 

é investi-lo no parcial exercício da fun-

ção judicante. Não pelo emprego da pa-

lavra julgamento, mas, sim, pelo sentido 

definitivo da manifestação da corte, pois 

se a regularidade das contas pudesse dar 

lugar a nova apreciação (pelo Poder Judi-

ciário), o seu pronunciamento resultaria 

em mero e inútil formalismo. Sob esse as-

pecto restrito (o criminal fica à Justiça da 

União) a Corte de Contas decide conclu-

sivamente. os órgãos do Poder Judiciário 

carecem de jurisdição para examiná-lo.

Alexandre de Morais (2011) assim se expressa 

sobre o tema: 

os decisórios do tribunal de Contas 

quando versarem em alcance, débito ou 

multa, equivalem a uma decisão judicial 

(Judicatura de Contas) eficazes que são 

como incontestáveis títulos executivos, 

ex vi do que dispõe a Constituição em 

artigo retromencionado.

o dispositivo mencionado pelo eminente 

constitucionalista é o § 3º do art. 71 da Cons-

tituição Federal, que dispõe: “As decisões do 

tribunal de Contas de que resulte imputação 

de débito ou multa terão eficácia de título 

executivo.”
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A fundamentação que muitos utilizam para 

contrariar a tese aqui defendida é a de que o 

monopólio da jurisdição, previsto no inciso 

xxxv, do art. 5º da Constituição de 1988, 

é absoluto ao prever que “a lei não excluirá 

da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça de direito.”

todavia, não se pode olvidar, consoante já dito 

alhures, que é a própria Constituição Federal 

que excepciona as situações previstas em seus 

arts. 52, I e II, e 71, II, e não a lei.

Assim, não há dúvida de que os tribunais de 

Contas exercem função jurisdicional especial 

quando julgam as contas dos administradores 

e demais responsáveis por dinheiros, bens e 

valores públicos, não havendo possibilidade 

de revisão de mérito pelo Poder Judiciário, 

salvo no caso de afronta ao devido processo 

legal ou manifesta ilegalidade.

5  ConsideraçÕes Finais

A conclusão a que se chega neste breve 

estudo é que os tribunais de Contas são 

órgãos constitucionais autônomos, com 

funções de fiscalização e controle sobre toda 

a Administração Pública, direta e indireta, 

atingindo também a proteção dos direitos e 

garantias fundamentais.

No tocante ao julgamento e liquidação de 

contas, têm competência especializada que 

não se submete a outra jurisdição, o que 

significa considerar que seus julgados podem 

operar a “coisa julgada”, cabendo ao Poder 

Judiciário revisão somente nos casos de vício 

de legalidade.

A se considerar o contrário, ou seja, nova 

apreciação do mérito pelo Poder Judiciário, 

os julgamentos pelo tribunal de Contas resul-

tariam “em mero e inútil formalismo”, utili-

zando as palavras de Seabra Fagundes (1967, 

p. 142).

Diante de sua importante missão constitu-

cional, resta evidente a necessidade de reco-

nhecer o papel fundamental dessas Cortes 

de Contas no aperfeiçoamento do estado 

Democrático de Direito, concretizando a tão 

almejada efetividade e correta aplicação dos 

dinheiros públicos, devendo ser buscado o 

aprimoramento dessas instituições a partir do 

texto constitucional.



JUStIçA eM RevIStA 43

ReFeRÊNCIAS

BRASIl. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). 16. ed. São Paulo: Revista dos 

tribunais, 2011.

CAStARDo, Hamilton Fernando. O Tribunal de Contas no Ordenamento Jurídico Brasileiro. 1. 

ed. São Paulo: Millennium, 2007.

FAGUNDeS, Seabra. O Controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1967.

FeRNANDeS, Jorge Ulisses Jacoby. Tomada de Contas Especial. 4. ed. São Paulo: editora 

Fórum, 2009.

MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda n. 1, de 1969. São 

Paulo: Revista dos tribunais, 1970, tomo III.

MoRAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 8. ed. 

São Paulo: Atlas, 2011.

Neto, Diogo de Figueiredo Moreira. Mutações do Direito Público. 1. ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2006.

Neto, Diogo de Figueiredo Moreira. Sociedade, Estado e Administração Pública. 1. ed. Rio de 

Janeiro: topbooks, 1995.

olIveIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financiero. 2. tir. São Paulo: Revista dos 

tribunais, 2007.

SoUSA, Alfredo José de; FRANCo, Antônio de Sousa; BRIto, Carlos Ayres; Neto, Diogo 

de Figueiredo Moreira et al. O Novo Tribunal de Contas: Órgão Protetor dos Direitos 

Fundamentais. 3. ed. São Paulo: editora Fórum, 2005.

toRReS, Ricardo lobo. O Orçamento na Constituição. São Paulo: Renovar, 1995.



44 JUStIçA eM RevIStA 

ReSUMo

A mudança do estado liberal para o estado Social, e deste para o estado Democrático de 

Direito, demonstra a necessidade de se colocar em prática os princípios constitucionais 

e os direitos fundamentais, atribuindo-lhes força normativa e ampla aplicabilidade.

Nessa esteira, o presente artigo tem como escopo examinar um dos importantes 

instrumentos de concretização de direitos fundamentais, qual seja, a teoria da eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais. Analisar-se-á, por meio de tal teoria, a aplicação 

dos direitos fundamentais nas relações privadas, máxime seus contornos práticos e 

doutrinários em nosso ordenamento jurídico. 

PAlAvRAS-CHAve: Direitos fundamentais. Aplicabilidade nas relações privadas.

A teoria da eficácia horizontal analisa a força 

vinculativa dos direitos fundamentais nas 

pessoas jurídicas de direito privado. Debate-se, 

pois, a aplicação dos direitos fundamentais 

nas relações particulares, e de que forma ela 

ocorreria. Porém, o tema é complexo e inde-

finindo, estando longe de possuir contornos 

dogmáticos claros no universo jurídico. 

Nessa esteira, explana Jorge Miranda: 

não é, porém, um problema de equa-

cionamento simples, por vários motivos: 

1º) porque se apresenta irredutível a di-

ferença de posições e de modos de agir 

das entidades públicas e das entidades 

privadas; 2º) porque é um dado da ex-

eFiCÁCia HoriZontal dos direitos Fundamentais

eduardo Barbosa de Resende*

*Advogado
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periência, não é mero conceitualismo, 

recortar os direitos fundamentais como 

direitos essencialmente colocados frente 

ao estado; 3º) porque a eficácia horizon-

tal dos direitos, liberdades e garantias se 

repercute necessariamente no terreno do 

Direito privado e exige uma análise in-

terdisciplinar; 4º) porque, se o princípio 

da autonomia privada, fundamental nos 

sistemas jurídicos romanísticos (e tam-

bém nos de common law) pode e deve 

ser limitado, em contrapartida – sob pena 

de ser vulnerado no seu conteúdo essen-

cial – vai condicionar em larga medida 

a aplicação dos direitos, liberdades e ga-

rantias nas relações privadas; 5º) porque, 

do mesmo passo, se importa garantir os 

direitos fundamentais das pessoas no in-

terior de instituições e grupos privados, 

também importa preservar a autonomia 

dessas instituições perante o próprio es-

tado. (MIRANDA, 2000, p. 323)

é certo que para alguns direitos fundamentais 

não se justificaria um estudo sobre sua apli-

cação no âmbito privado, porquanto a sua 

própria natureza já demonstra sua destinação 

exclusivamente estatal. tal se dá, por exemplo, 

com direitos políticos, ou até mesmo em 

alguns direitos sociais. lado outro, é inegável 

que outros direitos, ainda que não previstos 

expressamente em nossa Carta Magna, podem 

e devem incidir tanto nas relações com enti-

dades públicas quanto nas privadas. 

Nesse diapasão, os direitos fundamentais 

vêm sendo concebidos como possuidores de 

dupla dimensão, ou seja, de dois campos de 

atuação. A dimensão subjetiva dá aos direitos 

fundamentais a categoria de direito público, 

fazendo como que eles possam ser diretamente 

exigíveis do estado. Já a dimensão objetiva 

estabelece que os direitos fundamentais devem 

incorporar os valores mais capitais da socie-

dade, tornando-os a base do ordenamento 

jurídico. é com fulcro nessa dupla dimensão 

que os direitos fundamentais são entendidos 

como um sistema axiológico transcendental, 

que exerce influência em todos os ramos do 

direito e em outras ciências sociais. 

em seguida, têm-se as teorias da eficácia 

direita e indireta dos direitos fundamentais, 

pelas quais se perquire como se dá a apli-

cação dos direitos fundamentais nas relações 

interprivadas. 

Pela teoria da eficácia indireta ou mediata, os 

direitos fundamentais foram criados a fim de 

proteger os cidadãos contra o estado, motivo 

pelo qual não vinculariam diretamente os 

particulares. essa teoria propõe que os direitos 

fundamentais devem influenciar as relações 

particulares no momento da realização da 

legislação ordinária e por meio de instrumentos 

legais indiretos, como, por exemplo, as cláu-

sulas gerais do direito. Há, pois, a necessidade 

de uma mediação legislativa para tornar efetiva 

a aplicação dos direitos fundamentais. 
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Por outro lado, existe a teoria de eficácia hori-

zontal direta, ou também chamada de teoria 

imediata dos direitos fundamentais, pela qual 

é defendido que os direitos humanos funda-

mentais podem ser aplicados imediatamente 

nas relações entre particulares, ainda que 

desprovido de um instrumento legislativo. 

em outras palavras, afirma-se que os direitos 

fundamentais podem ser aplicados diretamente 

nas relações privadas, sem que seja necessária 

fundamentação na legislação ordinária. 

tal teoria parece-nos a mais acatável, e a que 

melhor se coaduna com o princípio consti-

tucional da máxima efetividade dos direitos 

fundamentais. é um grande avanço permitir a 

aplicação direta e incondicionada dos direitos 

fundamentais, tornando-os, indubitavelmente, 

mais efetivos. Perante a relevância desses 

direitos, a necessidade de justificação na legis-

lação ordinária não faz sentido. 

Há quem vislumbre essa teoria no art. 5º, § 1º, 

da CR, quando se diz que “as normas defini-

doras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata”. Nesse sentido, preleciona 

Dimitre Dimoulis e leonardo Martins:

todos os direitos e garantias funda-

mentais, isto é, todas as disposições 

que definem direitos e garantias indi-

viduais, sociais e políticos indepen-

dentemente do capítulo ou título da 

Constituição que os proclama são 

direta e imediatamente vinculantes 

(efeito imediato dos direitos funda-

mentais). em outras palavras, o § 1º 

do art. 5º deixa claro que os direitos 

fundamentais não são simples de-

clarações políticas ou programas de 

ação do poder público e tampouco 

podem ser vistos como normas de efi-

cácia ‘limitada’ ou ‘diferida’. todas as 

normas da Constituição que são rela-

cionadas a direitos e garantias funda-

mentais são preceitos normativos que 

vinculam o poder do estado de forma 

direita e imediata. (DIMoUlIS; MAR-

tINS, 2011, p. 97)

Nos tribunais pátrios percebe-se que a 

questão não está totalmente pacificada. A 

jurisprudência do StF está se posicionando 

pela aplicabilidade dos direitos fundamentais 

nas relações particulares, contudo, vacila em 

relação a sua forma de aplicação. 

Wilson Steinmetz ressalta com propriedade 

que: 

no marco da ordem constitucional da 

República Federativa do Brasil, os me-

lhores argumentos corroboram a tese 

de que os direitos fundamentais – ex-

ceto, evidentemente, aqueles direitos 

fundamentais cujos sujeitos passivos 

ou destinatários são exclusivamente 

os poderes públicos – vinculam ime-
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diata ou diretamente os particulares. 

A teoria da eficácia imediata (I) é uma 

construção dogmática que toma a sé-

rio os direitos fundamentais, (II) é con-

sistente e consequente com a posição 

constitucional especial e preferencial 

desses direitos e com o conceito de 

uma Constituição como estrutura nor-

mativa básica (fundamental) do estado 

e da sociedade, e (III) está sintonizada 

como o projeto – um projeto que não 

é somente jurídico, mas também ético 

e político, sobretudo no marco de uma 

sociedade tão desigual e injusta social-

mente como a brasileira – de máxima 

efetividade social dos direitos funda-

mentais. (SteINMetZ, 2004, p. 271)  

observam-se alguns julgamentos em que o 

tema é trabalhado explicitamente. Um decisum 

emblemático na jurisprudência nacional é o 

Recurso extraordinário n. 201.819/RJ, julgado 

em 11 de outubro de 2005. Nesse caso, a 

União Brasileira de Compositores (associação 

privada) excluiu um sócio sem lhe garantir 

a ampla defesa e o contraditório, funda-

mentando tal decisão na norma estatutária. 

todavia, entendeu a maioria dos Ministros 

que o direito fundamental à ampla defesa e 

ao contraditório é de observância obrigatória 

inclusive nas relações privadas, não podendo 

norma estatutária vilipendiá-lo. Concluiu-se, 

portanto, pela eficácia direta dos direitos 

fundamentais.

leia-se uma parte do decisum:

Autonomia privada, que encontra claras 

limitações de ordem jurídica, não pode 

ser exercida em detrimento ou com des-

respeito aos direitos e garantias de tercei-

ros, especialmente aqueles positivados 

em sede constitucional, pois a autonomia 

da vontade não confere aos particulares, 

no domínio de sua incidência e atuação, 

o poder de transgredir ou de ignorar as 

restrições postas e definidas pela própria 

Constituição, cuja eficácia e força norma-

tiva também se impõem, aos particulares, 

no âmbito de suas relações privadas, 

em tema de liberdades. (Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/pagi-

nador.jsp?doctP=AC&docID=388784>. 

Acesso em: 8/7/2012)

observa-se, portanto, que a eficácia horizontal 

deve ser estudada principalmente quanto ao 

aspecto prático de sua aplicação. em outras 

palavras, como o estado pode interferir nas 

relações particulares, se diretamente ou não.

escólio muito interessante é o de vieira 

Andrade (2001, p. 254), que afirma “que as 

duas correntes anteriormente explicitadas 

pecam pela resposta preconcebida ao ques-

tionamento da validade dos direitos jusfunda-

mentais na seara privada”. ele assegura que a 

resposta tanto pode ser pela aplicação direta 

quanto pela indireta dos direitos fundamentais 
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em determinada relação jurídica privada, 

dependendo do caso sob judice. Destarte, 

qualquer resposta a priori é equivocada e 

irracional. Deve-se analisar o caso concreto 

para, só então, e tendo em vista a ocorrência 

de equilíbrio de forças entre os que pactu-

aram, definir sobre a validade automática ou 

diferida dos direitos fundamentais entre os 

particulares. 

é diante dessas mudanças de paradigmas que 

o exame da eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais se sustenta, demonstrando a 

sua pertinência atual. A violação dos direitos 

essenciais dos seres humanos, hodiernamente, 

não é feita somente pelo estado, mas também 

por alguns poucos particulares que concen-

tram grande parcela do poder e, não raras 

vezes, atuam vilipendiando direitos alheios. 

Nessa esteira de raciocínio, conclui-se que o 

estudo do tema possui forte cunho pragmá-

tico, sendo, inclusive, imperioso instrumento 

para concretização da dignidade da pessoa 

humana. 
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ReSUMo

trata-se de esboço sobre as revisões procedidas administrativamente pelo INSS nos 

benefícios por incapacidade concedidos judicialmente, tanto com coisa julgada mate-

rial, como nos casos de medidas liminares. expor-se-á, de maneira sumária, as respec-

tivas delimitações jurídicas no que atine à legalidade da conduta de modo específico, 

sob o ponto de vista da flexibilidade que a coisa julgada material sofre por meio de uma 

revisão administrativa. em seguida, abordar-se-á a oI INSS/PFe/DIRBeN 76/2003 e suas 

previsões normativas do procedimento de revisão dos benefícios por incapacidade, em 

especial, no referente ao necessário silogismo entre os elementos probatórios judiciais 

e os administrativos para que se apure a modificação fática do segurado.

PAlAvRAS-CHAve: oI 76/2003. INSS. Revisão administrativa. Benefícios por incapa-

cidade. Coisa julgada material.

1  introduçÃo

Não são raros os casos de segurados do INSS 

que procuram o Poder Judiciário para solução 

dos impasses travados com o órgão gestor da 

previdência, não apenas para os benefícios 

por incapacidade, objetos deste artigo (auxílio-

doença e aposentadoria por invalidez), como 
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também para aposentadorias por idade, tempo 

de contribuição, tempo especial e demais 

prestações das legislações previdenciárias e 

algumas assistenciais.

Diante da negativa da autarquia federal 

administrativamente, outro não é o recurso 

que possuem os segurados para manter seus 
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rendimentos, diante da continuidade do risco 

social doença e/ou incapacidade. De forma 

imparcial, juízes e auxiliares peritos médicos, 

examinam o caso, lançam analítica cognição 

sobre a prova, o que implica, no mais das vezes, 

desfecho diverso do que o resultado das perí-

cias administrativas. A sentença, por sua vez, 

transita em julgado concedendo o benefício por 

incapacidade ao segurado, fazendo despertar o 

fenômeno da coisa julgada material (indiscutibi-

lidade e imutabilidade da decisão), nos termos 

do art. 467 do Código Processual Civil.

Após esses trâmites, o INSS, com estribo na  

oI 76/2003, exercendo a prerrogativa de revisar 

os benefícios, mesmo que concedidos judi-

cialmente e sob o albergue da coisa julgada 

material, cessa-os, por vezes, em flagrante ilega-

lidade. Isso, pois, o art. 471 do CPC, estipula 

ressalva à coisa julgada nos casos de relação 

jurídica continuada, tanto quando sobrevier 

modificação no estado fático (inciso I), como 

noutros casos prescritos em lei (inciso II). Nessa 

seara, a lei de custeio da seguridade social (lei 

n. 8.212/69) em seu art. 69 se configura como 

um dos casos prescritos em lei que possibilitam 

a revisão do julgado.

Com esse fim, o INSS, conjuntamente com a 

Procuradoria Federal especializada e o DIRBeN 

(órgão interno da autarquia) estatuíram os 

trâmites ao procedimento de revisão dos bene-

fícios concedidos judicialmente por motivo de 

doença, incapacidade e deficiência. em que 

pese o conflito aparente de preceitos Constitu-

cionais entre a proteção social aos riscos doença 

e incapacidade e o equilíbrio atuarial e finan-

ceiro do sistema de previdência geral, devem os 

mesmos ser sopesados na atuação dos processos 

de revisão. Restam despertos e evidentes os 

conflitos de valores previstos na Constituição 

que, segundo Mauro Cappelletti, não podem 

ser repudiados (1994). Para o mesmo autor, em 

livro coordenado pelo Prof. luiz G. Marinoni, a 

seguinte distinção deve ser precedida:

[...] devemos, isto sim, orientar nossas 

ações para uma operação responsável 

de balancing de tais valores, conferindo 

a cada qual a relevância que merecem, 

sem nos basearmos em critérios rígidos 

e aprioristicamente estabelecidos, mas 

levando em conta valorações que im-

portem um compromisso com a nossa 

própria responsabilidade. (CAPPellettI, 

1994, p. 29)

entretanto, não se encontra esse padrão como 

moldagem, o que vem causando graves preju-

ízos para segurados que se deparam, do dia 

para a noite, com a suspensão e cessação de 

suas prestações de índole social.

Como regularizar ou, ao menos, diagnosticar 

e propor solução aos problemas nos proce-

dimentos instaurados com supedâneo na  

oI 76/2003 do INSS/PFe/DIRBeN é o deside-

rato deste esboço. Sair dele, sem desmistificar 
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a matéria minimamente, nada mais seria que 

convalescer as ilegalidades que estão estabe-

lecidas em muitos procedimentos abertos com 

base na orientação interna retromencionada e, 

sem resquício de dúvida, não é o que se quer.

2  FleXiBiliZaçÃo da Coisa JulGada Por 

ProCedimento administratiVo

Não poderia a orientação interna esmiuçada 

neste instante, por si só, prescrever a flexibi-

lidade da coisa julgada judicial. Insta revelar, 

então, que seu fundamento tem por via o art. 69 

(indireto) e o art. 71 (direto) da lei n. 8.212/91 

(lei de Custeio da Previdência Social), a abre-

viada lCPS. Por isso que, não se vislumbram 

entraves quanto ao requisito do inciso II do 

art. 471 do CPC, já que há, deveras, previsão 

em lei de natureza formal e material. A função 

que exerce a oI 76, em resumo, é esviscerar os 

trâmites legais, para que o órgão gestor previ-

denciário possa efetivar as revisões dentro de 

uma padronização. Atende ao requisito legal 

predisposto, todavia, com as ressalvas abaixo 

postas.

o primeiro embargo que se pode facilmente 

opor em desfavor a oI 76/2003 é a previsão de 

que a revisão da sentença judicial seja feita na via 

administrativa (justificando o título do capítulo). 

Pois bem, se o instituto da coisa julgada “tem 

em vista gerar segurança [...] no que tange às 

relações jurídicas individualizadas” (WAMBIeR; 

tAlAMINI, 2011, p. 625), como pode haver 

modificação da mesma por uma viela tão 

simples? Ademais, o art. 71 não é expresso em 

referir dito expediente administrativamente e 

o mesmo não poderia ser assim pensado por 

extensão, pois, prejudicial ao cidadão quando 

litigante com a Administração. Mas, por que 

se faz crível aceitá-lo? Acontece que diante da 

enorme demanda de processos judiciais envol-

vendo benefícios por incapacidade, seria mais 

que impossível para as Procuradorias Federais 

realizarem pedidos judiciais para reanálise das 

sentenças prolatadas. Distribui-se esse ônus ao 

próprio órgão gestor, haja vista ser a entidade 

diretamente conexa e interessada.

Nesse diapasão, pelo princípio da efetividade 

do serviço público, da economia, celeridade 

e do interesse público, tem-se por oportuna 

e até mesmo exigível a procedimentalização 

administrativa para fins de revisão das decisões 

judiciais. Wladimir N. Martinez (2011, p. 1174) 

declina a faculdade da revisão como “remédio 

jurídico-administrativo final com vistas a sanear 

determinação equívoca”, justificando sua 

realidade.

Certifica, ainda, que “deflui do poder de império 

da administração” (MARtINeZ, 2011, p. 1174), 

o que leva a compreensão de aceitabilidade 

da revisão, conjuntamente aos fatores antes 

expostos; jamais, entretanto, se esquecendo 

do “interesse público na proteção das garantias 

individuais”, que devem estar caracterizadas na 

democracia participativa.
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Por esses vetores, não se mostra imprescindível 

revisar na própria esfera judicial a prestação 

previdenciária nela concedida, eis que, a norma 

processual apenas exige que exista previsão em 

lei ou que a matéria seja de relação continuada 

para que possa, o interessado, promover a flexi-

bilização do julgado. Faz-se aqui digressão para 

anotar que não se discutirá a natureza jurídica 

da decisão judicial prolatada no que tange 

ao fenômeno coisa julgada material, mas, tão 

somente a possibilidade de sua flexibilização 

(da decisão em si).

A única ressalva que se denota é que para a 

flexibilidade da sentença deve, inexoravel-

mente, haver a modificação fática da situação 

que ensejou a concessão do benefício previ-

denciário judicialmente. Realmente, esse é o 

eixo central da revisão administrativa, como 

ensina o eminente magistrado José Antonio 

Savaris (2009, p. 72) que “o juiz previdenciário 

concede o benefício nos termos em que ele é 

devido por lei, isto é, concede definitivamente 

um benefício provisório”, ou seja, do caso 

concreto na época. Por essa sua natureza é que 

não há óbice na revisão, desde que motivada e 

sob o manto legal.

A segunda problemática, tendo-se por supe-

rada a primeira, entrelaça a sistemática do 

expediente administrativo revisional. ora! Se 

pode o mesmo contrariar a força processual 

de provimento definitivo (na sua acepção 

fenomenológica), o mínimo determinável é 

que sua decisão tenha eficácia a partir do seu 

próprio trânsito em julgado, ou seja, somente 

ao final do processo administrativo. o reverso 

vem se assistindo, por previsão questionável 

da oI 76/2003 (vide art. 8º e seus desca-

minhos).  A assertiva se aduna ao princípio 

da segurança jurídica, ao passo que reve-

lando nova sanção administrativa, sem que 

o próprio processo, também administrativo, 

tenha culminado definitivamente – portanto, 

sem segurança da decisão – fere frontalmente 

o princípio. o jurisconsulto Cretella Jr. ao 

lecionar sobre a revisão administrativa decifra 

a situação, mesmo que analogamente em caso 

de processo disciplinar:

A simples alegação da injustiça da pe-

nalidade disciplinar imposta não consti-

tuiu fundamento bastante para a revisão 

do processo administrativo; é necessário 

que se aduzam fatos ou circunstâncias 

suscetíveis de justificarem a inocência 

do requerente. (CRetellA JR., 1977,  

p. 669)

No campo da dogmática procedimental 

no âmbito administrativo, o que se poderia 

levantar é a negação à coisa julgada adminis-

trativa para afastar o argumento acima. esculpe 

sabiamente Aurélio P. Seixas Filho que coisa 

julgada é

[...] característica de uma decisão pro-

ferida por uma autoridade que tem a 
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competência legal de dirimir terminati-

vamente um litígio, ou um conflito de in-

teresses, entre duas ou mais pessoas, isto 

é, a decisão finaliza ou encerra litígio 

sem que caiba mais algum recurso jurí-

dico para modificá-la. (SeIxAS FIlHo, 

1998, p. 11-27)

logo, a conclusão é de existência da coisa 

julgada administrativa, ante a imutabilidade 

de sua decisão no referido âmbito – deve 

o interessado buscar o judiciário, o que 

não desvirtua a coisa julgada (natureza 

definitiva).

essas perspectivas possuem razão de ser, haja 

vista que, seguintemente à apresentação da 

defesa, quando de seu julgamento, se não 

for acolhida, imediatamente será cessado 

o benefício (em verdade ocorre suspensão, 

que se confirmada, cessa definitivamente), 

mesmo que em exame superficial de alega-

ções infundadas, sem provas, contrárias a 

sentença. Afronta-se a definitividade que 

só é adquirida com a coisa julgada. Apesar 

da prescrição legal, tanto no § 3º do art. 11 

da lei n. 10.666/2003 quanto no art. 69 da 

lCPS – ambas permitem a cessação após o 

julgamento da defesa – os entendimentos 

doutrinários são diversos, sob o fundamento 

de que tal regramento foge à luz da Consti-

tuição, que prevê a possibilidade de defesa 

por todos os meios e recursos a ela inerentes 

(art. 5º, inciso lv), inclusive o duplo grau 

de julgamento, e que ninguém será privado 

de seus bens (rendimentos inclusos) sem o 

devido processo legal (art. 5º, inciso lIv). Se 

não há razão definitiva, não se pode revisar.

Nessa dialética, não se vislumbra cumpri-

mento do devido processo legal, pois, falta ao 

processo administrativo uma decisão defini-

tiva com natureza de coisa julgada que possa 

embater a sentença judicial, que, de mais a 

mais, carrega consigo inegável presunção de 

fato, que o segurado continua incapaz – ao 

menos até uma decisão irrecorrível na esfera 

do órgão gestor autárquico. elide-se a segu-

rança jurídica da sentença, tão simplesmente 

pela decisão em sede de defesa, não acolhida, 

e na perícia de apenas um médico, sendo 

que ambas podem ser reformadas por cole-

giados da Junta Recursal e pela Junta Médica 

na própria estrutura hierárquica da adminis-

tração. Resultado é que sem embasamento 

acurado de modificação (ou não) no estado 

fático do caso, revisa-se o caso.

Avulta-se, assim, a discrepância no procedi-

mento, pois, diante de uma decisão inicial 

negativa ao segurado, seu benefício é cance-

lado e eventual recurso interposto, não terá 

efeito suspensivo contra o ato impugnado, 

novamente trazendo em pauta a questão 

da irrazoabilidade e superficialidade do 

expediente administrativo em relação a 

todo o arcabouço probatório que redundou 

na sentença judicial de concessão. essa, 
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portanto, é a segunda problemática avistada, 

que, ao contrário da primeira, não tem como 

ser superada pelos valores abalizados.

Sendo o interesse totalmente do INSS em 

revisar os benefícios, é ele que deve suportar 

o ônus do tempo do processo. tem o direito, 

então, de suspender liminarmente a prestação, 

contudo, eventual recurso administrativo, deve 

ter o condão de suspender dita decisão, por 

meio de efeito suspensivo. em sede recursal, 

por sua vez, o INSS se verá coligido a agilizar 

o julgamento, eis que, mantida inalterada a 

situação de pagamento pelo efeito suspensivo 

(que inexiste hodiernamente na oI 76). A vaga-

rosidade e lentidão dos órgãos públicos não 

pode afetar a esfera jurídica de direitos sociais 

previdenciários do indivíduo, em especial nos 

casos debatidos.

A lei de processos administrativos federais, 

em que pese prever como regra o trâmite do 

recurso sem efeito suspensivo, prevê em seu 

parágrafo único que “havendo justo receio 

de prejuízo de difícil ou incerta reparação 

decorrente da execução, a autoridade recor-

rida ou a imediatamente superior poderá, de 

ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao 

recurso”. Com base nisso, considerando que o 

benefício previdenciário é de natureza salarial 

e alimentar, e nos casos da oI 76, advindos 

de prestações por incapacidade, doença ou 

deficiência com presunção de fato da sentença 

judicial, o “justo motivo” resta satisfeito.

Não obstante, identifica-se com o preceito do  

§ 4º do art. 27 da Portaria do MPS 88/2004, que 

disciplina a concessão do efeito suspensivo 

da decisão hostilizada em sede de recurso a 

qualquer órgão do Conselho de Recursos de 

Previdência Social – CRPS, quando: a) houver 

prova inequívoca (v.g. sentença judicial);  

b) verossimilhança nas alegações (v.g. falta 

de motivação do ato de revisão); e c) fundado 

receio de dano (v.g. suspensão do benefício).

quando se revisa, há a pressuposição de 

anterior julgamento. Se, se requer o reexame 

e consequente alteração da decisão a ser revi-

sada, essa possuindo presunção de validade até 

que se transite em julgado a nova decisão, não 

poderia, a priori, ter cancelada sua eficácia.   

A conhecida presunção de legitimidade dos 

atos administrativos não encontra respaldo 

neste procedimento revisional.

Chega-se ao final deste tópico, concluindo que 

é possível a mobilidade da coisa julgada perante 

a segunda problemática esposada, entretanto, 

deve o processo revisional cumprir as tramita-

ções acima colocadas como elementares.

3  das reGras BÁsiCas da oi 76/2003

Destina-se a oI 76/2003, sumariamente, em 

prescrever a sucessão de atos administrativos 

volvidos à revisão de prestações concedidas no 

âmbito do Poder Judiciário, quando relativos 

à incapacidade lato sensu, diretamente pela 
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autarquia previdenciária. ontologicamente 

possui fundamento; técnica e cientificamente 

fixa insuficiência e omissão das tramitações. 

Não deve fugir aos preceitos Constitucio-

nais, nem aos critérios e objetivos da lei  

n. 9.784/99 que prevê, em seu art. 2º, as 

regras elementares para os processos admi-

nistrativos federais.

Inicialmente, que o processo de revisão só 

pode ser (ou deveria) instaurado quando ultra-

passado o prazo estipulado por ele mesmo, 

de seis meses ou dois anos, segundo a clas-

sificação do art. 2º da orientação Interna 

Conjunta, para os auxílios-doença ou para 

a aposentadoria por invalidez e Benefício 

de Prestação Continuada – BPC – ao defi-

ciente, respectivamente. esses prazos são 

limítrofes mínimos a serem observados pela 

administração, porém, respeitando qualquer 

disposição que a sentença tenha determi-

nado. os seguintes escritos traçam esse 

entendimento:

[...] temos que os prazos estabelecidos 

no dispositivo supra são máximos, a 

menos que, na decisão judicial tran-

sitada em julgado, haja referência ex-

pressa a um lapso temporal mínimo 

para a realização da perícia adminis-

trativa. tal entendimento se baseia, 

novamente, na própria natureza pre-

cária dos benefícios por incapacidade. 

(DAvID, 2011, p. 2)

Garantido o lapso cronológico, o art. 4º da 

oI 76, clausula a reserva de requisitos para 

distribuição do processo, com o capeamento 

e protocolo, a juntada da decisão judicial, dos 

antecedentes médicos (de ambas as esferas) e 

os dados do CNIS. Com isso, encaminha-se 

para agenda de perícias. Notório neste ponto o 

mínimo estrutural para que se possa comparar 

escorreitamente o plano fático do caso.

Com a alta, abre-se prazo para a defesa, com 

suspensão da revisão. Contudo, o preceito 

é mascarado, pois, sem qualquer aprofun-

damento probatório, as defesas são imedia-

tamente negadas (em regra), causando a 

suspensão do benefício, ilegalmente, sem a 

ordenação epistemológica do devido processo 

legal. o Prof. Martinez (2011) explica que tal 

providência só deveria ser atribuída diante 

da “convicção plena da impropriedade”, 

ou seja, quando bem fundada e definida 

administrativamente.

Seguindo, passará pela Divisão de Benefícios 

e pela Procuradoria Federal especializada 

– PFe –, sendo cessado (ou mantido, caso 

a PFe encontre fundamento para isso), com 

ciência ao segurado para recorrer em trinta 

dias, sem qualquer efeito suspensivo. Nesse 

andar sumariado, pode ser cancelado o 

benefício. A contestação ao procedimento, 

todavia, se averigua mais profunda: a análise 

das provas de modificação da situação fática 

do periciado.
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4 siloGismo  ProBatÓrio: neCessida-

de entre Contenda JudiCial e admi-

nistratiVo

este é um dos requisitos formais da oI 76: a 

juntada dos antecedentes médicos. Para que 

finalidade? longe de dúvidas, confrontar os 

momentos fáticos do beneficiário. Como já 

dito, a presunção é favorável a esse perso-

nagem, devendo o INSS buscar subsídios, 

mormente fundamentando o novo laudo, não 

apenas fazendo alegações. “De fato, sem tais 

antecedentes, entre os quais se inclui o laudo 

da perícia judicial eventualmente realizada, 

não pode o médico perito avaliar se houve 

evolução no quadro clínico do segurado, que 

importe a cessação da incapacidade.” (DAvID, 

2011, p. 2). Além, é factível dizer que deve 

ser juntada a própria sentença, bem como os 

documentos utilizados em juízo e administra-

tivamente. tudo isso, permitirá um novo laudo 

com bases consolidadas, bastando ao médico 

perito utilizá-lo nas pautas da lei e não à sua 

margem. 

Já que a presunção é favorável ao segurado, 

pela imparcialidade dos atos judiciais, é 

tranquilo afirmar, indiferente, que o ônus 

do devido cotejo sobre a prova, para que 

haja legitimação na cessação da prestação, 

estreme de dúvidas, é da administração.  

o procurador federal olavo B. David (2011, 

p. 2) apregoa que “a perícia realizada pela 

Autarquia só tem o condão de desconstituir a 

realizada em Juízo quando demonstrar clara-

mente que houve evolução do quadro clínico 

do segurado [...]. e, para tanto, se faz impres-

cindível a análise do laudo pericial judicial”. 

Não se permite outra interpretação, diante de 

toda contextualização praticada. Se se exige 

a juntada das prévias documentações quanto 

a incapacidade, algum destino elas possuem, 

qual seja, facilitar a correspondência entre 

os estados de fato anterior e atual – e essa 

faceta não pode ser desprezada. o silogismo 

probatório, então, é explicado da seguinte 

maneira:

Não se cuida mais de contestar o lau-

do pericial dantes realizado [da justiça] 

[...] sendo, portanto, inatacável na via 

administrativa. é absolutamente neces-

sário, para que não haja desobediência 

a decisão judicial [...] que seja consta-

tada, na nova perícia administrativa, 

evolUção Do qUADRo ClíNICo 

Do SeGURADo, de forma a susten-

tar um novo laudo administrativo que 

tenha como consequência a cessação. 

(DAvID, 2011, p. 2)

em resumo, a verificação de qualquer modifi-

cação fática, inclusive de agravamento, deve 

levar em consideração o exame combinado 

entre os elementos acima indicados, para que 

realmente o procedimento da oI 76 tenha vali-

dade e não seja impugnado judicialmente, como 
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nos Processos 5000818-90.2012.404.7114, 

5005911-34.2012.404.7114, da Seção Judi-

ciária do Rio Grande do Sul, e tantos outros 

dessas espécies.

5  ConClusÃo

Neste emaranhado de estipulações interpre-

tadas de modo sistêmico, jamais esquecendo 

as formatações Constitucionais, bem como 

a observância das regras estipuladas para 

cada tipo de processo, a oI 76 é instrumento 

interessante para o controle de benefícios por 

incapacidade, entretanto, seus cânones devem 

ser apreciados para que respeite o interesse 

público na proteção do direito individual.

o principal ponto para isso se revela na 

juntada de todas as provas documentadas do 

processo judicial no processo de revisão, para 

que, em comparação das situações de fato, 

anterior e atual, em um confronto profundo de 

provas, não ocorram ilegalidades inquinadas 

a cessação do benefício por incapacidade dos 

segurados. Somente assim a revisão poderá ser 

considerada válida.
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ReSUMo

A questão da atuação da Fazenda Pública em Juízo é tema ainda bastante polêmico, 

havendo vozes que identificam em suas prerrogativas infração ao princípio constitu-

cional da isonomia e outra corrente, afirmando os respectivos privilégios como total-

mente compatíveis com o princípio da igualdade. o presente trabalho objetiva a análise 

do conteúdo jurídico do princípio da igualdade no que tange a atuação fazendária em 

Juízo e suas prerrogativas perante a atuação do particular. esse tema já foi o centro de 

diversos debates pela doutrina pátria, especificamente quanto ao impasse entre a natu-

reza principiológica imposta pela Constituição Federal brasileira de 1988 e a legislação 

infraconstitucional que, em sentido oposto, conferiu ao Poder Público diversas regalias 

na condição de litigante em processos judiciais em face de um particular. 

PAlAvRAS-CHAve: Fazenda Pública. Juízo. Igualdade.

1  introduçÃo

A Fazenda Pública figura como defensora do 

interesse público e, nessa condição, detém 

prerrogativas legais para atuar em juízo de que 

não desfrutam os particulares.

A priori, o presente trabalho não tem a 

pretensão, nem poderia ter, de dissecar o 

tema, hipótese reservada aos grandes juristas 

e doutrinadores, mas apresenta-se tão somente 

como uma resumida interpretação do verda-

deiro conteúdo do princípio da igualdade 

as PeCuliaridades ConstituCionais e ProCessuais da atuaçÃo da 
FaZenda PÚBliCa em JuÍZo
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relacionado com a atuação da Fazenda Pública 

em Juízo, bem como a exemplificação de 

algumas daquelas prerrogativas; concitando os 

operadores de direito a uma reflexão quanto à 

essencialidade daqueles privilégios concedidos 

à Fazenda Pública, tendo em vista a Supremacia 

do interesse Público sobre o particular.

Considerando o princípio da Isonomia Mate-

rial entre os litigantes, a grande pergunta é: o 

interesse público seria suficiente para justificar 

o tratamento diferenciado atribuído pela lei ao 

órgão fazendário e aos particulares em geral?

Uma parte da doutrina pátria ainda defende 

as prerrogativas daquele ente fazendário pelo 

seu papel de vetor do interesse público; a outra 

corrente argumenta que esses privilégios são 

marcados por inconstitucionalidade.

Discutir as prerrogativas da Fazenda Pública 

em Juízo, à luz do princípio da isonomia, não é 

uma tarefa corriqueira; principalmente quando 

já se incorporou todo um arcabouço lógico de 

admissão desses privilégios como algo neces-

sário e, em alguns momentos, indispensável à 

atuação do Poder Público. 

A preocupação do legislador em dotar o 

ente fazendário de prerrogativas já existe há 

muito tempo em nosso ordenamento, estando 

presente no Código de Processo Civil, na 

antiga lei do Mandado de Segurança, na lei 

de execução Fiscal, dentre outros diplomas 

legais. A maior justificativa para implemen-

tação desses privilégios, em grande parte, se 

deu pelo fato da Administração Pública, em 

sua atuação judicial, defender, sobretudo, o 

interesse público.

Num cenário em que o Poder estatal investe e 

usufrui cada dia mais do modelo de adminis-

tração privada, para alguns parece paradoxal 

o Poder Público buscar a salvaguarda nas 

prerrogativas processuais. Para outros, é tão 

conveniente quanto necessária à preeminência 

dos privilégios da Fazenda estatal.

Por ser muito específico o tema e por contar 

com poucas obras que abordem o assunto de 

forma específica, o presente trabalho apresen-

tará e problematizará, entre outros, os conceitos 

Fazenda Pública, a sua atuação em Juízo e as 

suas prerrogativas em consonância com prin-

cípios fundamentais expressos pela Lex mater; 

mormente, o princípio da isonomia.

2  ConCeito de FaZenda PÚBliCa 

Quando da sua atuaçÃo em JuÍZo

De acordo com a visão clássica, Fazenda 

Pública significa a área da administração 

pública que trata da gestão de finanças, 

bem como da implementação de políticas 

econômicas.

Numa visão menos tradicional, aquela 

expressão representa a personificação do 
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“estado”, abrangendo as pessoas jurídicas de 

direito público. No processo em que haja a 

presença de uma pessoa jurídica de direito 

público, essa pode ser designada, generica-

mente, de Fazenda Pública.

No que tange ao conceito em relação às prerro-

gativas em Juízo, leonardo Carneiro da Cunha 

diz em sua obra: 

A administração Pública, quando ingres-

sa em Juízo por qualquer de suas entida-

des estatais, por suas autarquias, por suas 

fundações públicas ou por seus órgãos 

que tenham capacidade processual, rece-

be a designação tradicional de Fazenda 

Pública, porque seu erário é que suporta 

os encargos patrimoniais da demanda. 

(CUNHA, 2011)

A partir da citada definição, pode-se abstrair 

que a noção de Fazenda Pública é necessa-

riamente utilizada para designar as pessoas 

jurídicas de direito público que figurem em 

ações judiciais. 

Segundo leonardo Carneiro da Cunha, se o 

termo “Fazenda Pública” identifica-se com 

as pessoas jurídicas de direito público, é 

necessário frisar-se que nela estão abarcadas 

a União, os estados, os Municípios, o Distrito 

Federal e suas respectivas autarquias e funda-

ções públicas. todavia, no que se refere a 

esta última, a Constituição Federal não é clara 

quanto a sua classificação enquanto pessoa de 

direito público, sendo esta definida na juris-

prudência pátria. 

3  o ConteÚdo JurÍdiCo do PrinCÍPio 

da isonomia 

Na obra “Conteúdo Jurídico do Princípio da 

Igualdade”, Celso Antônio Bandeira de Mello 

esboça os elementos relacionados ao conteúdo 

jurídico do Princípio da Igualdade e, assim, 

abrange com maior precisão essa matéria. 

Nesse preceito inicial da Lex mater encontra-se 

implícito o mais fundamental princípio do 

estado Democrático de Direito. 

Para o Professor Bandeira de Mello, o que 

melhor se pode extrair desse princípio é o 

estabelecimento de uma igualdade entre os 

particulares e o estado perante a norma legal; 

e que esta não pode ser elaborada sem estar 

submissa ao dever de conferir tratamento equi-

valente àqueles. 

Nesse sentido, esse princípio estabelece que 

a lei deva ser direcionada não somente para 

o aplicador da lei, mas também ao próprio 

legislador, o qual destinará o preceito consti-

tucional da igualdade perante a legislação. 

De uma forma geral, no que tange às leis, 

Bandeira de Mello esclarece que aquelas 

devem ser mecanismos reguladores da vida 
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social e que necessitam tratar de forma impar-

cial todos os envolvidos nas relações sociais. 

este também é o conteúdo axiológico assimi-

lado pelo princípio da isonomia, positivado 

nos textos constitucionais e em geral e assimi-

lado pelos sistemas normativos em vigor. 

Assim, quando se executa uma lei, todos 

os envolvidos têm de receber tratamento 

uniforme, sendo ainda imperioso destacar que 

não é permitido à própria norma legal conferir 

prescrições distintas em situações relativa-

mente equivalentes. 

Será imperioso aceitar que a igualdade exposta 

nessa declaração não significa que os sujeitos 

devam ser tratados, em sentido absoluto, de 

forma idêntica. Seria, de todo, insensato impor 

a todos os indivíduos e entidades exatamente 

as mesmas obrigações ou lhes conferir sempre 

os mesmos direitos sem fazer alguma distinção 

entre eles. 

4  as PrerroGatiVas da FaZenda 

PÚBliCa em JuÍZo 

o mais comum entre nós é ver ente público 

em juízo na condição de demandado, ou seja, 

como réu. tal constatação se dá pelo fato da 

notória intervenção do estado na atividade 

econômica do país, assumindo, de forma 

isolada, a liderança das relações comerciais 

e empregatícias, seja como empreendedor, 

como patrão, como cessionário e até como 

avalista de transações comerciais tipicamente 

privadas. 

Nesse sentido, segundo a corrente doutrinária 

que defende os privilégios do ente Fazendário, 

todas as construções legislativas que cederam à 

Fazenda Pública aquelas prerrogativas estavam 

em total consonância com os primados 

Constitucionais.

4.1  desPesas ao Final do ProCesso

o art. 19 do Código de Processo Civil, em 

seu § 2º, atribui ao autor a obrigatoriedade de 

efetuar o pagamento de despesas realizadas 

com o exercício de atos necessários ao cami-

nhar do processo, nos casos em que o juiz 

determinar, de ofício ou a requerimento do 

Ministério Público. 

No entanto, como se vê do inciso vI do artigo 

acima referido, a norma libera a pessoa jurídica 

de direito público interno, da obrigatoriedade 

de efetuar o depósito inicial das despesas reali-

zadas com os atos judiciais, exigência legal 

comum a todos os litigantes que vão a juízo.

A Fazenda Pública, porém, goza do direito de 

pagá-las somente ao final da peleja judicial, 

se vencida. Caso contrário, tais despesas serão 

suportadas pela parte contrária sucumbente.

em comentário ao art. 19 da lei processual 

civil, Nelson Nery Júnior assim justifica o 
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benefício legal concedido ao ente público, in 

verbis:

(...) A fazenda pública está dispen-

sada do pagamento do depósito 

prévio porque credora das custas 

judiciais, não havendo sentido em 

pagar para si mesma, já que have-

ria confusão (CC art. 1.049). o ar-

tigo no novo Código Civil é o de  

n. 381, que tem a seguinte redação: 

extingue-se a obrigação, desde que 

na mesma pessoa se confundam as 

qualidades de credor e devedor. 

(NeRy JR., 1995)

Há, porém, hipóteses em que os tribunais já 

firmaram jurisprudência no sentido de que 

é exigível da Fazenda Pública o depósito 

antecipado. essas hipóteses encontram-se 

sumuladas pelo Superior tribunal de Justiça, 

conforme transcrito a seguir, in verbis:

Súmula 190: Na execução fiscal, 

processada perante a justiça estadu-

al, cumpre à Fazenda Pública ante-

cipar o numerário destinado ao cus-

teio das despesas com o transporte 

dos oficiais de justiça.

Súmula 232: A Fazenda Pública, 

quando parte no processo, fica su-

jeita à exigência do depósito prévio 

dos honorários do perito.

4.2 ineXiGiBilidade do instrumento 

de mandato

o fato de contar com quadro próprio de seus 

representantes judiciais, por si só, não pode 

ser considerado um privilégio em favor da 

Fazenda Pública, notadamente porque, pelo 

menos em tese, qualquer empresa privada 

ou pessoa física de poder aquisitivo elevado, 

poderá contratar advogado particular, tantos 

quanto necessário forem para defender 

os seus interesses. No entanto, a primeira 

diferença verificada reside na exigência de 

instrumento de mandato para o advogado, 

mas não para o procurador fazendário, sendo 

que para esse sequer se exige a comprovação 

da condição de representante judicial da 

Fazenda Pública.

Ressalte-se, por oportuno, que no particular 

a lei processual civil em vigor nada escla-

rece, conforme se constata da leitura do seu  

art. 37, caput, que apenas normatiza a situ-

ação do advogado quando diz: sem o instru-

mento do mandato o advogado não será 

admitido a procurar em juízo. Como se vê, a 

legislação processual em vigor não exige, nem 

esclarece quanto a necessidade da outorga 

ou não de mandato para os procuradores da 

Fazenda Nacional.

A lei n. 8.906/94, conhecida como esta-

tuto da ordem dos Advogados do Brasil, 

também não se preocupou com a questão, 
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até porque diz respeito a advogados e não a 

procuradores. 

No vácuo da legislação, os tribunais firmaram 

entendimento majoritário, inclusive o 

Supremo tribunal Federal, no sentido da 

desnecessidade do instrumento procuratório 

para os procuradores da Fazenda Nacional, 

ressalvadas, naturalmente, as causas que 

envolvam as autarquias que postulam em 

juízo, essas representadas por advogados e 

não por procuradores.

4.3 PraZo em QuÁdruPlo Para 

Contestar a açÃo e em doBro Para 

reCorrer

o art. 188 do Código de Processo Civil fixa a 

regra de que a Fazenda Pública, ao contrário 

do litigante comum, dispõe do prazo em 

quádruplo para contestar a ação, bem como 

determina a contagem em dobro do prazo 

para apresentar recurso da decisão proferida 

em qualquer grau de jurisdição. Pela regra 

do artigo supracitado, parte significativa da 

doutrina entende ser aplicável a todas as 

modalidades de resposta da Fazenda Pública 

quando na condição de ré, extensivo, também 

à impugnação dos embargos do devedor 

que tem regra própria. em sentido contrário, 

outra parte não menos significativa afirma 

ser aplicável apenas quanto ao que a lei se 

refere taxativamente. Na praxe forense, como 

nem todos que lidam com os processos têm 

domínio dessas minúcias procedimentais, a 

aplicabilidade do preconizado pela primeira 

corrente doutrinária vira regra.

Assim, quando o ente Fazendário figurar no 

polo passivo do processo, a parte autora terá 

de aguardar o decurso do prazo contado em 

quádruplo para saber se esta apresentou ou 

não a sua defesa, sabendo que as consequên-

cias de eventual silêncio da demandada não 

resultarão qualquer benefício para o autor, 

em virtude de outro privilégio, pois ao ente 

público não se aplica os efeitos da revelia.

o art. 297 do Código de Processo Civil 

estabelece o prazo de 15 dias para que o 

réu conteste a ação proposta pelo autor. Na 

hipótese de a Fazenda Pública figurar no polo 

passivo, esse prazo se eleva para 60 dias.

4.4  CitaçÃo, notiFiCaçÃo e intimaçÃo 

da FaZenda PÚBliCa

A citação, a intimação e a notificação da 

Fazenda Pública, especialmente da União, 

não se dão pela simples publicação como 

acontece com todos os particulares; ao 

contrário, exige-se que os atos judiciais que 

requeiram a ciência dos entes públicos sejam 

levados ao conhecimento destes de forma 

personalizada, na pessoa do seu representante 

legal, ou seja, na pessoa do Advogado-Geral 

da União, Procurador-Geral da União e 

Procurador da Fazenda Nacional, conforme 
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preconiza o art. 35 da lei Complementar  

n. 73/93. Regra essa, que desagrada à quase 

totalidade dos jurisdicionados.

A pergunta que fica quanto essa prerroga-

tiva da Fazenda Pública é: os procuradores 

do quadro da Procuradoria Geral da Repú-

blica, Procuradoria da Fazenda Nacional e 

demais procuradores não teriam fácil acesso 

ao Diário da Justiça da União ou do estado 

respectivo? Por que então a manutenção desse 

privilégio?

5 ConstituCionalidade das Prer-

roGatiVas ProCessuais da FaZenda 

PÚBliCa

A doutrina pátria é bem divergente no que 

tange à constitucionalidade das prerrogativas 

da Fazenda Pública quando de sua atuação 

em Juízo.

Não obstante o pensamento de parte da 

doutrina acerca da inconstitucionalidade das 

prerrogativas da Fazenda Pública; deve-se 

analisar a constitucionalidade daqueles privi-

légios à luz de uma visão aristotélica acerca 

da isonomia formal refutada por aqueles 

autores.

o princípio da isonomia não garante apenas 

a igualdade pura e simples, ele exige que 

essa igualdade seja substancial, ou seja, para 

alcançá-la é necessário tratar igualmente os 

iguais e desigualmente os desiguais, na medida 

de sua desigualdade.

Nesse sentido, leonardo José Carneiro Cunha 

afirma:

o princípio da igualdade, longe de pre-

tender conferir tratamento substancial-

mente idêntico a todas as pessoas, entes, 

sujeitos e organismos, leva em conta as 

diversidades de cada um, tomando como 

parâmetro a notória e antiga lição de 

Aristóteles, segundo quem a igualdade 

consiste em tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais. (Grifos Nos-

sos) (CUNHA, 2011)

A corrente que defende a constitucionalidade 

das prerrogativas da Fazenda Pública em Juízo 

baliza seu entendimento justamente na máxima 

aristotélica do princípio da igualdade, consubs-

tanciando o verdadeiro conteúdo da “isonomia” 

no princípio da Supremacia do Interesse Público 

em relação ao interesse individual. 

A Fazenda Pública, representante do estado, 

exerce o papel destinado ao mesmo, ou seja, 

regular as relações sociais, efetivar a demo-

cracia, a Justiça; enfim, um conjunto de ativi-

dades que exige uma função social e possui 

como fim último promover o bem comum.

Para implementar essas tarefas são necessá-

rias determinadas prerrogativas, decorrentes 
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da prevalência do interesse público sobre o 

privado.

Daí resulta o princípio da supremacia do inte-

resse público sobre o particular, constituindo 

um dos alicerces de todo o direito público.

Diante da conceituação da supremacia do 

interesse público é interessante traçar a relação 

da Fazenda Pública com o interesse público, 

como fez com magnitude leonardo José 

Carneiro da Cunha:

Com efeito, a Fazenda Pública revela-

se como fautriz do interesse públi-

co, devendo atender à finalidade da 

lei de consecução do bem comum, 

a fim de alcançar as metas de man-

ter a boa convivência dos indivíduos 

que compõem a sociedade. Não que 

a Fazenda Pública seja titular do inte-

resse público, mas se apresenta como 

o ente destinado a preservá-lo. Dife-

rentemente das pessoas jurídicas de 

direito privado, a Fazenda Pública 

não consiste num mero aglomerado 

de pessoas, com personalidade jurídi-

ca própria; é algo a mais do que isso, 

tendo a difícil incumbência de bem 

administrar a coisa pública. Daí ter se 

tornado jargão próprio a afirmativa de 

que o estado são todos, e não um ente 

destacado com vida própria. (Grifos 

Nossos) (CUNHA, 2011)

Nesse diapasão, vislumbra-se a ideia de que 

é natural que a Fazenda Pública, defendendo 

o interesse público, seja detentora de determi-

nadas prerrogativas, materiais e processuais. 

Assim, evita-se que o erário seja prejudicado. 

6  ConClusÃo

A organização de um estado deve refletir a 

demanda de todo um arcabouço administra-

tivo, meticuloso e eficaz. Desse modo, a gestão 

do estado não se compara a de uma empresa 

privada em termos de planejamento e orga-

nização, muito embora a eficiência seja um 

dos princípios constitucionais administrativos, 

insculpido no art. 37, caput, da CRFB. Assim, 

por ter uma gestão mais complexa, a Fazenda 

Pública precisa de mais garantias.

No que tange à defesa processual da Fazenda 

Pública, também se verificam as justificativas 

relacionadas às suas prerrogativas. Sendo o 

estado regulador das relações sociais, é natural 

que seja muito acionado em Juízo e, por isso, 

deveria possuir um número suficiente de advo-

gados públicos para a defesa de seus interesses, 

bem como uma estrutura adequada para salva-

guarda dos mesmos; o que sabemos não ocorrer 

na prática.

Sendo assim, não há como tratar da mesma 

forma a advocacia privada e a pública, havendo 

justificativa plausível para as garantias mate-

riais e processuais da Fazenda Pública.
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Pode-se acrescer a essa discussão a necessi-

dade que a atividade estatal não tenha solução 

de continuidade. A preservação das atividades 

essenciais é o fundamento do princípio admi-

nistrativo da continuidade do serviço público. 

logo, para garantir a concretização desse prin-

cípio é necessário dotar a Fazenda Pública de 

certos privilégios.

Não há como dotar o estado de várias atri-

buições sem dar condições mínimas para o 

mesmo executá-las. 

Diante do que foi exposto, pode-se observar 

que há diversas razões para que a Fazenda 

Pública seja detentora de certas prerrogativas. 

essas garantias são necessárias para a concre-

tização da isonomia em seu viés Aristotélico, 

tratando desigualmente os desiguais.

o ente Fazendário somente foi dotado de 

privilégios tendo em vista a sua complexi-

dade orgânica; a dificuldade de se manifestar 

por meio de seus órgãos ante a multiplici-

dade de matérias; do grande quantitativo de 

processos a que está submetida, dentre outras 

peculiaridades.

vale ressaltar que esse panorama ainda persiste 

na atualidade, motivo pelo qual o Projeto 

de lei n. 166/2010, que regula o novo CPC, 

manteve diversas prerrogativas, com as altera-

ções necessárias.

Por essas razões, pode-se concluir que as 

regalias processuais da Fazenda Pública são 

necessárias para a efetivação do estado Demo-

crático de Direito, bem como para preservação 

do equilíbrio processual. 
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ReSUMo

As imunidades tributárias se caracterizam pela circunstância de a norma constitucional 

imunizante descrever critérios, objetivos e subjetivos, delimitadores para a incidência do 

poder de tributar, em razão de determinados fatos ou pessoas especialmente eleitas pelo 

legislador Constitucional.  Dentre as diversas normas imunizantes, dispõe a Constituição 

Federal no art. 150, vI, ‘b’, acerca de imunidade tributária sobre o que denominou de 

“templo de qualquer culto”. Referida norma não exauriu a compreensão acerca do objeto 

de que cuida, deixando para o seu aplicador, em cada caso, avaliar se dada situação de 

fato está ou não protegida pela limitação do poder de tributar nela descrita. Assim, as 

situações previstas como imunes dependem, para a afirmação da efetiva incidência da 

imunidade, de um juízo de valor por parte do aplicador da norma constitucional imuni-

zante em cada caso para definir seus respectivos efeitos jurídicos.  

PAlAvRAS-CHAve: Poder de tributar. limitações.  Imunidade tributária. templo 

qualquer. Culto. 

1  as imunidades enQuanto limita-

çÕes ConstituCionais do Poder de 

triButar 

Para falar sobre imunidade enquanto insti-

tuto jurídico tributário, suas características, 

Itelmar Raydan evangelista*

fundamentos, finalidades e espécies, penso ser 

recomendável conhecer o sentido da expressão 

imunidade em diversos contextos distintos.

Imunidade significa proteção, blindagem, 

estar fora do alcance de alguma coisa. No 

*Juiz Federal titular da 20ª vara/Belo Horizonte – Seção Judiciária de Minas Gerais. 

imunidade triButÁria soBre temPlo de QualQuer Culto: 
Fundamento, oBJeto e Controle
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plano das ocorrências puramente fáticas, adqui-

rimos imunidade, por exemplo, quando nos 

vacinamos contra a incidência de um agente 

transmissor de doenças. No âmbito das relações 

jurídicas, o sentido da expressão imunidade não 

é diverso, embora sejam distintas suas razões e 

seus objetivos. Nas relações jurídicas, o insti-

tuto da imunidade tem o objetivo de proteger, 

de blindar, de deixar determinados fatos ou 

pessoas fora do alcance dos efeitos jurídicos de 

uma norma, que em tese incidiria se não fosse 

a proteção imunizante juridicamente conferida. 

Pode-se lembrar como exemplo a norma do  

art. 53, da Constituição Federal, ao dispor que 

os Deputados e Senadores são invioláveis, civil 

e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, 

palavras e votos. trata-se de uma proteção que 

a norma constitucional estabelece, retirando 

a especial categoria de agentes públicos refe-

rida, de eventual consequência sancionatória, 

em tese aplicável a qualquer outra pessoa que 

pratique infrações mediante o uso de opiniões 

ou palavras. 

Assim como a razão de ser da imunidade em 

face de um agente transmissor da doença é 

preservar a higidez física da pessoa imunizada 

por uma vacina, a razão de ser da imunidade 

jurídica prevista no art. 53 da Constituição 

é assegurar que o exercício da liberdade de 

manifestação, indispensável aos representantes 

do povo no exercício do mandato parlamentar, 

não seja inibido por eventual possibilidade de 

censura penal. 

A mesma conotação para a expressão imuni-

dade, ou seja, de proteção em face de alguma 

consequência, fática ou jurídica, que se quer 

evitar, também existe no âmbito das relações 

jurídico-tributárias, com a eficácia de delimitar 

o exercício do poder de tributar do estado.

A eficácia das imunidades tributárias é de 

proteger certos fatos que em tese estariam 

sujeitos à incidência de uma norma tributária, 

ou de proteger certas pessoas que, em tese, 

poderiam ser destinatárias dos efeitos jurídicos 

de uma norma tributária, uma vez tenham prati-

cado fatos eleitos como necessários e suficientes 

ao nascimento da respectiva relação jurídica 

obrigacional.

A identificação de uma imunidade tributária 

pressupõe a consideração de dois aspectos 

fundamentais: ser veiculada por uma norma 

constitucional e possuir a eficácia de inibir o 

exercício de uma competência tributária sobre 

fatos ou pessoas. é imperioso que a imunidade 

seja veiculada por uma norma necessariamente 

constitucional por se tratar de uma limitação ao 

poder de tributar do estado, sempre explicitado 

por uma norma que descreve competência, por 

isso igualmente de natureza constitucional. e 

somente é possível admitir-se que uma norma 

constitucional tenha seu âmbito de eficácia 

restringido em razão de outra norma de mesma 

natureza e hierarquia. Além disso, a norma 

constitucional imunizante deve possuir a 

eficácia de inibir e de vedar a incidência do 
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poder de tributar sobre determinado fato ou 

determinada pessoa, retirando-os do alcance 

ou incidência do poder de tributar do estado. 

Mas porque as imunidades existem? que fatos 

ou pessoas são imunes e porque são objetos 

de proteção imunizante? 

A Constituição Federal é um todo composto 

de partes organizadas em que cada uma é 

relevante para que a Constituição tenha a sua 

essência e conteúdo de constituição. Por isso 

afirmamos que a constituição, em si, é um 

sistema jurídico. Nesse todo constitucional, ou 

sistema, a Constituição cuida dos elementos 

que integram o estado (povo, poder e terri-

tório), nas diversas partes ou subsistemas em 

que se organiza. Assim, esse sistema por meio 

do qual a Constituição se organiza e se estru-

tura, subdivide-se em subsistemas nos quais 

são tratados os Princípios Fundamentais do 

estado (título I); os Direitos e Garantias Funda-

mentais, do Povo (título II); a organização do 

estado (título III); a organização dos Poderes 

do estado (título Iv); a Defesa do estado e 

das Instituições Democráticas (título v); as 

relações essenciais entre o estado Político e 

juridicamente organizado e o povo, por meio 

da tributação e do orçamento (título vI); da 

ordem econômica e Financeira (título vII); 

da ordem Social (título vIII). Ao realizar essa 

estruturação política e jurídica para o estado, 

a Constituição atribui, em qualquer de suas 

partes ou subsistemas, um singular valor 

a determinados fatos e/ou a determinadas 

pessoas, em razão de sua destacada relevância 

para com os fundamentos, valores e objetivos 

relacionados à condição de estado. 

e pelo fato de a Constituição haver atribuído 

uma especial valoração a determinados fatos 

ou a determinadas pessoas em algum, ou em 

alguns, de seus subsistemas quando dispôs 

sobre as bases para as relações jurídicas 

inerentes à definição e limites do poder polí-

tico de tributar, essencialmente disciplinadas 

no título vI sob o rótulo – Da tributação e do 

orçamento – cuidou, igualmente, de proteger, 

de preservar, referidos fatos ou pessoas por ela 

valorizadas, de forma a inibir que a oneração 

tributária pudesse fragilizar ou inutilizar a 

importância que referidos fatos ou pessoas 

teriam para a organização e finalidades do 

estado. As imunidades, então, têm o signifi-

cado de proteção constitucional a fatos ou a 

pessoas para os quais a própria Constituição 

atribuiu uma singular valoração.  

2  imunidade soBre temPlo de 

QualQuer Culto: Fundamentos, 

oBJeto e Controle

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias 

asseguradas ao contribuinte, é vedado à 

União, aos estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios:

vI – instituir impostos sobre:

b) templos de qualquer culto;
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observemos, inicialmente, que as limitações 

do poder de tributar citadas no inciso vI, em 

exame, são aplicáveis, exclusivamente, à 

espécie tributária “imposto”. Não se prestam 

como garantia para obstar a sujeição das 

pessoas ou fatos nele referidos, a outras 

espécies tributárias, tal como previstas no art. 

145, II (taxas), III (contribuição de melhoria), 

no art. 148 (empréstimo compulsório) e no  

art. 149 (contribuições especiais). Certa-

mente, essa proteção restritiva deve-se à 

natureza do imposto como espécie tributária 

que não se prende a outra condição específica 

senão à descrição constitucional do poder 

de tributar e a ocorrência da situação de fato 

expressiva de capacidade contributiva eleita 

pela constituição. Assim, tributo que não tem 

vinculação com qualquer atividade estatal 

específica em relação ao contribuinte, nem 

afetação a qualquer órgão, fundo ou despesa. 

Características que, dentre outros aspectos, 

distinguem os impostos das demais espécies 

tributárias também definidas pela Consti-

tuição, sempre validadas por uma especial 

circunstância e cuja presença condiciona 

e legitima o exercício do poder de tributar. 

essa especial circunstância está relacionada à 

vinculação a uma específica atividade estatal, 

como no caso da taxa e da contribuição 

de melhoria, ou a afetação a uma especial 

finalidade a ser atendida, assim prevista na 

própria Constituição, tal qual ocorre com as 

contribuições especiais e com os empréstimos 

compulsórios.

No art. 150, alínea “b”, prossegue o texto 

Constitucional descrevendo norma imuni-

zante, cujo conteúdo jurídico alberga como 

beneficiário da limitação do poder de tributar 

que institui, o que de forma genérica e impre-

cisa se definiu como “templos de qualquer 

culto”. 

A expressão “templos e qualquer culto” utili-

zada pelo legislador constitucional revela a 

intenção de se excluir da incidência do poder 

de tributar do estado entidade que se dedica à 

propagação e à prática do fenômeno religioso, 

ou seja, as igrejas, aqui compreendidas em seu 

aspecto institucional e não como expressão de 

determinada crença.  

Consoante já enfatizamos, as imunidades 

representam a proteção de fatos ou de pessoas 

que mereceram da própria Constituição uma 

especial valoração, caracterizada pela sua 

utilidade às finalidades a que o estado tem 

por objetivo atender. Ante essa premissa, é 

relevante perquirir qual a motivação de a 

Constituição atribuir imunidade tributária para 

as igrejas, assim compreendidas na expressão 

“templos de qualquer culto”.

A história do Brasil nos revela que por séculos 

havia uma simbiose entre a Igreja (Católica) e 

o estado. em 7 de janeiro de 1890, por meio 

do Decreto n. 119-A, o Governo Provisório 

chefiado pelo Mal. Deodoro da Fonseca 

determinou a formal separação entre as duas 
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instituições. A Constituição atual, na mesma 

linha das anteriores, ao definir sobre a organi-

zação político-administrativa do estado brasi-

leiro, preservou nos termos do quanto dispõe 

o art. 19, I1, a opção por um estado laico, sem 

qualquer relação institucional com qualquer 

fato religioso ou entidade que o pratique.  

A prática de religiosidade, contudo, tem signi-

ficativa importância na vida das pessoas e na 

forma como elas se organizam em sociedade. 

esse significado pode ser percebido na doutrina 

de René Rémond, para quem 

o fato religioso, seja o que for que se 

pense a respeito de suas origens e de seu 

conteúdo, constitui um aspecto importan-

te da vida das sociedades contemporâne-

as, contribuindo para especificá-las. [...] 

contentemo-nos, portanto, em assinalar a 

existência de um fato religioso, que teve 

e que ainda tem importância na história 

das sociedades, com muitas e diferentes 

relações com os demais componentes da 

vida coletiva. [...] o que de fato prende-

rá nossa atenção não é a intimidade da 

consciência pessoal, o conteúdo da fé, 

mas o fator religioso, enquanto ele ultra-

passa os limites da vida particular como 

fenômeno social. Além do mais, o fato 

religioso comporta de ordinário uma di-

mensão social: ele é vivido em comuni-

dade. (RéMoND, 2004, p. 164-165)

o papel do estado, enquanto entidade polí-

tica que absorve o poder do povo e o exercita 

no interesse do próprio povo, é perseguir, 

sempre, a meta de alcançar e preservar o equi-

líbrio social, caracterizado pela convivência 

harmônica entre as pessoas. o estado busca 

a preservação do equilíbrio social de várias 

maneiras. Além de atender às necessidades 

materiais essenciais do povo, o estado atribui 

especial proteção à família (art. 226, CF/88) 

propiciando uma base sólida para a formação 

do cidadão que se espera no futuro. Além 

do berço familiar, o estado presta educação, 

tendo por base o ensino fundamental gratuito e 

obrigatório, como direito de todos e da família, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho etc. 

esse mesmo equilíbrio social, pelos mesmos 

ou outros caminhos valorizados pelo estado, 

é também objetivo do fenômeno religioso e 

das entidades – “templos de qualquer culto” 

– que o propagam e professam. No ambiente 

social, complexo e de valores heterogêneos, 

bons e ruins, a igreja, enquanto instituição, 

representa um instrumento de ressocialização, 

de formação, ao priorizar a importância 

1Art. 19.  é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações 
de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. 
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da família, o cultivo de sentimentos que se 

traduzem em convivência harmônica, soli-

dária, humana etc.; inspirados por razões 

espirituais ou filosóficas.

Assim, não obstante a ausência de liame 

formal entre estado e igreja, o fato ou fenô-

meno religioso e tudo que ele representa 

nunca foi ignorado pelo estado brasileiro e, 

na atual Constituição, restou preservada sua 

importância ao ser definido como direito 

fundamental, nos termos em que dispõe o  

art. 5º, incisos vI e vII.2 essa importância atri-

buída ao fenômeno religioso se deve ao papel 

que representa no alcance de objetivos que são 

congruentes àqueles perseguidos pelo próprio 

estado.  essa especial valoração que o fato ou 

o fenômeno religioso mereceu do estado foi 

igualmente refletida no Subsistema tributário, 

por meio da imunidade descrita na alínea 

“b”, em análise, de forma que as entidades 

compreendidas na expressão – “templos de 

qualquer culto” – não fossem minimizadas em 

seu papel de atuar, ocupando cada vez mais 

um espaço na efetivação de seus objetivos, 

que em última análise, também são objetivos 

do próprio estado.

Compreendida a motivação política ensejadora 

da imunidade deferida às igrejas, é relevante 

observar que o dispositivo constitucional da 

alínea “b” não deixa margem, seja ao legis-

lador, seja ao aplicador na norma, para qual-

quer restrição ou preferência a determinada 

igreja em face de outra. 

essa amplitude é coerente com a própria dicção 

constitucional ao vedar no art. 19, I, que o 

estado por ela organizado tenha formal relação 

com o fato religioso ou entidades que o prati-

quem. Decorre a convicção de que a definição 

de culto religioso não é tema que se insere na 

competência dos órgãos do estado, que não 

podem atribuir-lhes preferência ou censura.  

A concepção do que seja culto religioso está 

na consciência de cada um e sua importância 

tem amparo na crença que se exercita. Nesse 

terreno não há espaço para juízos de valores 

fundados em referências racionais. é fato que 

ao estado cumpre respeitar e zelar pela liber-

dade do seu exercício. Com isso, não é lícito ao 

poder de polícia fiscal, para fins de reconhecer 

e administrar a imunidade em questão, avaliar 

se este ou aquele “templo” tem adequação 

ou não à expressão constitucional de “culto” 

religioso, já que esse é tema que a Consti-

tuição não define e ao legislador, bem como 

ao aplicador da norma, é vedado estabelecer 

qualificações a seu respeito.

Contudo, não obstante se reconheça que o 

estado não possa imiscuir-se no mérito do que 
2Art. 5º todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

vI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a 
proteção aos locais de culto e as suas liturgias;

vII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. 
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se compreenda como “culto” cuja entidade 

(templo) seja imune, é imperioso ressaltar que 

o estado somente reconhece e protege atitudes 

que não sejam incompatíveis com os bens, 

materiais, imateriais e morais, que ele tutela, 

tal como a vida, a saúde, a boa-fé e tantos 

outros valores inerentes à condição humana e 

à harmônica convivência social. Se a título de 

praticar religiosidade verificar-se o sacrifício 

a bens que o estado tem o dever de proteger, 

parece suficientemente claro que, embora se 

possa estar diante do que se concebe como 

“templo de qualquer culto”, não se estará 

diante daquele valor que a alínea “b” consi-

dera como objeto de proteção jurídica em 

face do poder de tributar do estado. Pode-se 

estar, em verdade, diante da prática de um fato 

ilícito, sob a óptica administrativa ou penal, a 

justificar imposição das medidas proibitivas e 

sancionatórias eventualmente cabíveis. 

Complementa a matriz constitucional descri-

tiva da imunidade atribuída aos “templos 

de qualquer culto”, prevista na alínea “b”, o 

dispositivo do § 4º, do art. 150:

§ 4º As vedações expressas no inciso vI, 

alíneas ‘b’ e ‘c’, compreendem somente o 

patrimônio, a renda e os serviços, relacio-

nados com as finalidades essenciais das 

entidades nelas mencionadas. 

A Constituição reiterou preocupação caracte-

rística das imunidades genéricas no sentido de 

explicitar a norma imunizante para restringir 

sua incidência tão somente aos fatos, patri-

mônio, renda e serviço, que tenham uma 

especial afetação, relacionados com as fina-

lidades essenciais ao que a Norma Constitu-

cional denominou de “templo de qualquer 

culto”. Assim, definiu um elemento normativo 

restritivo para os fatos imunes, sobre os quais 

se deve realizar um juízo de valor quanto a 

estarem ou não ao abrigo da limitação do poder 

de tributar em foco. essa precaução do legis-

lador Constitucional não é ociosa porquanto 

no universo de fatos praticados pelas igrejas, 

é possível a existência de práticas bem mais 

amplas e diversas do que aquelas inerentes 

à razão de sua existência e de sua finalidade 

perante a sociedade. e a norma de imunidade 

somente se justifica se puder preservar referida 

instituição considerando a utilidade que ela 

representa para o estado e não pelo só fato de 

qualificar-se como igreja. 

Ante essas considerações, ainda que de igreja 

se trate, mas se os fatos representativos de patri-

mônio, renda ou serviços, por ela praticados, 

não tiverem relação com suas finalidades essen-

ciais, tais fatos não se mostrarão congruentes 

com a própria razão de ser do estado e a norma 

imunizante não terá incidência.

existem fatos que têm notória relação com 

a finalidade essencial de uma igreja (casas 

de cultos religiosos; percepção de dízimos; 

realização de atos típicos de prática religiosa 
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ainda que mediante a percepção de quantia 

simbólica, celebração de batismo, casamento, 

missa...). Há outros fatos representativos 

de patrimônio, renda ou serviços que não 

demonstram notória relação com as finalidades 

essenciais da igreja por se revelarem verda-

deiras práticas comerciais (propriedade de bens 

alugados a terceiros; exploração econômica de 

espaço físico para fins de estacionamento, ou 

outra prática empresarial etc.).

A propósito dos critérios constitucionais deter-

minantes para a aferição fática condicionante 

para a incidência da norma imunizante, a 

jurisprudência do Supremo tribunal Federal 

tem-se orientado para um juízo de valor mais 

amplo acerca do que se deve compreender 

sobre a relação dos fatos com a finalidade 

essencial da instituição imune. Afastando a 

possibilidade de uma interpretação literal, 

orientou-se por uma interpretação finalística, 

atribuindo maior relevância à razão motiva-

dora da imunidade: preservar o patrimônio 

das igrejas de forma que possa cada vez mais 

e com maior eficiência prosseguir na conse-

cução dos seus objetivos, servindo de instru-

mento de ressocialização, de formação, ao 

priorizar a importância da família, o cultivo de 

sentimentos que se traduzem em convivência 

harmônica, solidária, humana, etc. exemplo 

dessa postura adotada pelo excelso Pretório 

está no julgamento do Re 325.822-2/SP e 

na edição da Súmula n. 724,3 sendo autori-

zado admitir que, ainda que eventualmente 

a prática de fatos caracterizadores de patri-

mônio, renda ou serviços, não tenham direta 

conformação com as atividades típicas à 

condição de “templo de qualquer culto”, mas 

se o produto econômico obtido for revertido 

em prol de suas finalidades essenciais, estarão 

presentes os elementos autorizadores para a 

imunidade prevista no art. 150, vI, “b”. 

o elemento desafiador para a aplicação dessa 

norma imunizante está em se ter uma eficiente 

Administração tributária, tanto no âmbito 

federal quanto estadual e municipal. Cabe aos 

órgãos incumbidos da aplicação da legislação 

tributária policiar e aferir se existe identidade 

entre os fatos representativos de capacidade 

contributiva, qualificados por patrimônio, 

renda e serviço, para com os objetivos que 

sempre orientaram, em sua amplitude, as 

atividades desempenhadas pelas igrejas no 

seio da sociedade. Na hipótese de se iden-

tificarem práticas que não se harmonizem 

com essas finalidades essenciais, caberá aos 

órgãos de administração tributária promover a 

3 Recurso extraordinário. 2. Imunidade tributária de templos de qualquer culto. vedação de instituição de impostos sobre o patrimônio, renda e 
serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades. Art. 150, vI, “b” e § 4º, da Constituição. 3. Instituição religiosa. IPtU sobre 
imóveis de sua propriedade que se encontram alugados. 4. A imunidade prevista no art. 150, vI, “b”, CF, deve abranger não somente os prédios 
destinados ao culto, mas, também, o patrimônio, a renda e os serviços “relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencio-
nadas. 5. o § 4º do dispositivo constitucional serve de vetor interpretativo das alíneas “b” e “c” do inciso vI do art. 150 da Constituição Federal. 
equiparação entre as hipóteses das alíneas referidas. 6. Recurso extraordinário provido. (Re 325.822-2/SP; DJ 14.05.2004).

 Súmula n. 724 StF.
 Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPtU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, vI, “c”, da 
Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades.
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constituição e cobrança dos créditos tributários 

eventualmente existentes. 

Certo é que para esse propósito é preciso 

também romper com o tradicional sentimento 

de se acreditar que tudo que é relacionado 

à prática religiosa tem a presunção de que é 

também moral ou legal, não representando 

ofensa à boa-fé do povo, nem aos interesses 

do estado. Presunção que não se harmoniza 

com a maneira necessariamente impessoal e 

comprometida com ato de estrita vinculação 

legal, que deve pautar a condução e atuação 

da Administração tributária.   
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ReSUMo

Com a introdução do art. 5º, inciso lvI, na Constituição de 1988, o tema da admissibilidade das 

provas ilícitas assumiu dimensão relevante na abordagem constitucional do processo. Diversas 

questões foram trazidas à tona, como a possibilidade de aplicar-se, ou não, o princípio da propor-

cionalidade na interpretação do artigo, seus reflexos nas chamadas provas ilícitas por derivação, 

e as consequências processuais da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. o 

presente trabalho busca uma melhor compreensão acerca do assunto, por meio de uma análise das 

teorias que tratam da admissibilidade das provas ilícitas, principalmente no que toca à evolução 

do entendimento jurisprudencial e doutrinário no Brasil, com enfoque na aplicação do princípio 

da proporcionalidade. 

PAlAvRAS-CHAve: Provas ilícitas. Inadmissibilidade. Princípio da proporcionalidade.

1  introduçÃo

No processo penal, as provas assumem papel 

de destaque, porquanto se destinam a recons-

truir a verdade dos fatos e a formar o convenci-

mento do julgador para a prolação da sentença 

final. Contudo, sua produção, apesar de ser 

uma garantia constitucionalmente assegurada 

às partes, não é um direito absoluto, sendo 

impostos limites ao seu exercício.

A existência desses limites é assim explicada 

por Ada Pellegrini Grinover (2011, p. 123):

é que os direitos do homem, segundo a 

moderna doutrina constitucional, não po-

VedaçÃo ConstituCional Às ProVas ilÍCitas e suas eXCeçÕes: 
PrinCÍPio da ProPorCionalidade Como Ponto de eQuilÍBrio

Ana luíza Pinto de Castro Silva*

*Bacharel em Direito pela UFMG. Servidora Pública Federal do quadro do tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
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dem ser entendidos em sentido absoluto, 

em face da natural restrição resultante do 

princípio da convivência das liberdades, 

pelo que não se permite que qualquer 

delas seja exercida de modo danoso à or-

dem pública e às liberdades alheias. 

A jurista explica que os direitos e suas limi-

tações se justificam não pela existência do 

indivíduo considerado em si mesmo, mas por 

sua posição enquanto ser inserido em uma 

sociedade.

Nesse contexto, a Constituição Federal vedou 

a utilização de provas ilicitamente obtidas, 

dispondo, no título que trata dos direitos e 

garantias fundamentais, que “são inadmissí-

veis, no processo, as provas obtidas por meios 

ilícitos”.

o presente estudo tem como objetivo analisar 

hipóteses em que se pode excepcionar a 

aludida vedação constitucional, utilizando-se, 

para tanto, o princípio da proporcionalidade, 

ancoradouro dessas exceções.

é inegável que o aplicador do Direito, ao lidar 

com situações concretas, acaba por deparar-se 

com uma multiplicidade de direitos individuais 

que merecem a mesma atenção e respeito, 

mas cuja proteção concomitante mostra-se 

impossível. quando isso ocorre, se está diante 

de uma situação de colisão entre princípios 

constitucionais e, tendo em vista que inexiste 

hierarquia entre esses princípios, a solução será 

dada por um sopesamento dos bens jurídicos 

em questão. Assim, o aplicador do Direito 

deverá ponderar os interesses envolvidos, 

realizando uma interpretação sistemática da 

Constituição, ou seja, analisando seu texto 

como um todo, para que não haja qualquer 

injustiça ou latente desproporcionalidade 

na proteção de um direito em detrimento de 

outro: trata-se da utilização do princípio da 

proporcionalidade. 

2  o PrinCÍPio da ProPorCionalidade

Ao longo de toda a construção das ideias 

jurídicas do mundo ocidental, a questão da 

proporcionalidade sempre esteve presente, 

inclusive intimamente atrelada ao próprio 

conceito de direito.

Uma das primeiras manifestações da ideia 

de proporcionalidade encontra seu berço na 

chamada lei de talião. Não se sabe ao certo 

qual a exata origem histórica desse brocado, 

mas para muitos historiadores sua origem 

remonta ao Código de Hamurabi, de 1780 a.C. 

A lei de talião é expressa pela máxima “olho 

por olho, dente por dente”, e consiste em uma 

ideia de justiça por meio da qual aquele que 

comete um ilícito deve ser punido na mesma 

medida da ofensa que causou.

Se hoje a lei de talião é vista por muitos como 

instrumento de vingança, sendo repudiada em 
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sua interpretação literal pelo sistema jurídico 

atual, na realidade seu surgimento constituiu 

verdadeira evolução à justiça da época. Isso 

porque, em uma sociedade em que se permitia 

a realização da justiça com as próprias mãos, 

a punição do ofensor era feita pelo ofendido 

(ou sua família) da maneira que este último 

julgasse mais conveniente. Dessa forma, a 

lex talionis instituiu um limite à punição do 

infrator, ao estabelecer uma proporção entre a 

pena e o insulto, evitando-se excessos na apli-

cação do castigo, que não poderia ser superior 

ao crime cometido.

também para os gregos a noção de propor-

cionalidade permeava o pensamento jurídico 

na medida em que o Direito era concebido, 

e até mesmo justificado, pela existência de 

uma utilidade, que era a convivência pací-

fica e saudável dos indivíduos reunidos em 

sociedade. Ademais, a ideia de proporção 

adentrava, ainda, no ramo da moral, culmi-

nando com a noção de justiça do filósofo 

Aristóteles, hoje conhecida em seu conjunto 

como a célebre ética aristotélica. o conceito 

de “justiça distributiva” de Aristóteles encerra a 

ideia do tratamento de cada indivíduo propor-

cionalmente a seu mérito.

o desenvolvimento da noção de proporciona-

lidade acompanhou o pensamento de diversos 

filósofos e juristas ao longo do tempo, tendo 

adentrado a seara do Direito Administrativo 

no princípio do século xIx, no que se refere 

à força da polícia. Destarte, as intervenções 

policiais passaram a sofrer restrições na medida 

em que deveriam ater-se à utilização apenas 

da força necessária ao alcance do objetivo 

perseguido, sendo vedados excessos por parte 

dos policiais.

Posteriormente, a partir de meandros do século 

passado, o princípio da proporcionalidade 

ultrapassou a esfera do poder de polícia e 

transcendeu às demais funções estatais, no 

sentido de coibir excessos e arbitrariedades por 

parte do Poder Público considerado como um 

todo, alcançando status constitucional. essa 

concepção foi difundida na Alemanha, após 

o término da Segunda Grande Guerra, sendo 

também chamada pelo juristas alemães de 

princípio da proibição do excesso. (AvolIo, 

2010, p. 69)

A doutrina aponta alguns requisitos necessários 

à aplicação do princípio da proporcionalidade, 

como justificativa para, excepcionalmente, 

permitir-se uma ressalva aos direitos funda-

mentais do cidadão. São eles: a adequação, a 

necessidade e a chamada proporcionalidade 

stricto sensu. Desse modo, para haver propor-

cionalidade, deve preponderar:

[...]o valor de maior relevância, evitando-se, 

assim, que se imponham restrições desmedi-

das aos direitos fundamentais, se comparadas 

com o objetivo a ser alcançado. Assim, o meio, 

adequado e necessário para determinado fim, é 
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justificável se o valor por ele resguardado pre-

pondera sobre o valor protegido pelo direito a 

ser restringido. (FeRNANDeS, 2007, p. 59)

3  teorias soBre a (in)admissiBilidade 

das ProVas ilÍCitas

Uma primeira corrente que trata das provas 

ilícitas entendia que sua admissão seria 

plenamente possível, desde que não houvesse 

violação a qualquer norma de direito proces-

sual. Para esse grupo, pouco importava se 

houve violação ao direito material quando da 

produção da prova.

Cumpre ressaltar que o contexto em que se 

desenvolveu essa teoria era de apego excessivo 

à verdade processual. velava-se primordial-

mente pelo livre convencimento do julgador 

baseado na busca da verdade real, sendo visto 

como objetivo fundamental a investigação da 

realidade dos fatos, mesmo que isso importasse 

em utilização de meios ilícitos. Não obstante 

desse entendimento admitia-se a responsa-

bilização daquele que infringiu normas de 

direito material, cometendo um ilícito civil 

ou um delito criminal, mas em outro processo 

de apuração de responsabilidade, que nada 

influiria no processo em que se utilizou a prova 

colhida ilicitamente.

Atualmente, essa posição é refutada pela 

grande maioria da doutrina, e tampouco 

encontra adeptos na jurisprudência recente.

Superado o apego exacerbado à busca da 

verdade real no processo, os direitos e garan-

tias individuais do cidadão passaram a ganhar 

mais importância, tornando-se latente a neces-

sidade de protegê-los. Assim, surgiu a teoria da 

inadmissibilidade absoluta das provas ilícitas 

no processo, enquanto ameaça aos direitos 

fundamentais do homem, o que não se poderia 

tolerar. 

Na doutrina pátria, os adeptos desse enten-

dimento consideram que o mandamento 

constitucional do art. 5º, lvI, não comportaria 

qualquer ressalva ou restrição.

A crítica feita a essa interpretação literal é que 

não há, no Direito, qualquer norma ou prin-

cípio que tenha caráter absoluto, inexistindo 

normas estanques. A esse respeito, leciona 

Aury lopes Jr. (2011, p. 580):

[...] não há mais espaço para tais teorias 

que têm a pretensão de serem ‘absolutas’, 

ainda mais quando é evidente que todo 

saber é datado e tem prazo de validade 

e, principalmente, que a Constituição, 

como qualquer lei, já nasce velha, dian-

te da incrível velocidade do ritmo social. 

logo, a inadmissibilidade absoluta tem a 

absurda pretensão de conter uma razão 

universal e universalizante, que pode(ria) 

prescindir da ponderação exigida pela 

complexidade que envolve cada caso na 

sua especificidade.
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ocorre que a teoria da inadmissibilidade abso-

luta das provas ilícitas vem sendo amenizada 

pela introdução de um pensamento pautado 

no princípio da proporcionalidade. essa 

tendência permite a utilização de uma prova 

obtida por meios ilícitos, com violação de 

direitos e normas constitucionais, em situações 

excepcionais.

Assim, em sede de vedação das provas ilícitas, 

seria o princípio da proporcionalidade o termo 

médio para averiguar-se, no caso concreto, 

qual dos bens jurídicos em oposição deverá 

ser considerado. Nessa conjuntura, define 

Scarance Fernandes (2007, p. 95):

[...] a norma constitucional que veda a uti-

lização no processo de prova obtida por 

meio ilícito deve ser analisada à luz do 

princípio da proporcionalidade, deven-

do o juiz, em cada caso, sopesar se outra 

norma, também constitucional, de ordem 

processual ou material, não supera em va-

lor aquela que estaria sendo violada.

Ressalta-se, mais uma vez, que a utilização 

desse critério deverá ser feita de forma excep-

cional, e jamais como regra, em situações de 

gravidade extrema que demandem ao julgador 

optar por admitir a prova obtida por meios 

ilícitos no processo, sob pena de chegar-se 

a soluções injustas, repugnantes e manifesta-

mente desproporcionais, o que não pode ser 

aceito.

Numa análise da evolução da aplicação do 

princípio da proporcionalidade no direito 

comparado, têm-se como parâmetro as 

doutrinas norte-americana e alemã.

A ideia de razoabilidade norte-americana foi 

trazida pela Iv emenda à Constituição, que 

instituiu garantias aos cidadãos no sentido de 

protegê-los em face de buscas e apreensões 

desarrazoadas, bem como no que tange à 

inviolabilidade de documentos pessoais. essa 

emenda foi editada num contexto de transição, 

na medida em que as liberdades deixaram de 

ser apreciadas em razão de ordens econômicas, 

para serem delimitadas enquanto liberdades 

civis. Assim, as buscas e apreensões foram 

estabelecidas como atos individualizados, que 

só poderiam ser concluídos por ordem escrita 

emanada de autoridade competente.

Na esfera das provas ilícitas, o fundamento 

para sua inadmissão passou a ser considerado 

como a inconstitucionalidade de sua obtenção 

perante a Iv emenda Constitucional. Assim, a 

rejeição desse tipo de prova era não apenas 

uma garantia contra busca e apreensões 

desarrazoadas, mas também configurava uma 

proteção ao direito à privacidade e à intimi-

dade dos cidadãos.

Por sua vez, a ideia de proporcionalidade 

alemã surgiu no contexto do pós-Segunda 

Guerra Mundial. Nesse período, as proibições 

a certos tipos de provas começaram a ser vistas, 
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efetivamente, como uma proteção a bens jurí-

dicos de ordem constitucional.

Paralelamente a essa visão, passou-se a 

admitir a existência de limites às vedações 

de provas obtidas ilicitamente, desde que 

para proteção de interesses superiores, tanto 

de caráter público quanto privado. essa 

concepção consiste nos princípios do Güterund 

Interessenabwägung (“balanceamento dos 

valores”) e do Verhältnismässigkeitsprinzip 

(“proporcionalidade entre o meio empregado 

e a finalidade pretendida”). 

3.1 ProVa ilÍCita Pro reo

A corrente hoje majoritária entende que as 

provas ilícitas podem ser utilizadas no processo 

quando forem favoráveis à defesa, mesmo 

se colhidas com inobservância das garantias 

fundamentais de outrem.

trata-se da aplicação do princípio da propor-

cionalidade, pesando-se, de um lado, o direito 

violado quando da obtenção da prova e, de 

outro, o direito de liberdade e de ampla defesa 

do acusado. essa posição justifica-se, ainda, 

pela utilização do princípio do favor rei. Nas 

palavras de Greco Filho (apud FeRNANDeS, 

2007, p. 94): 

[...]uma prova obtida por meio ilícito, mas 

que levaria à absolvição de um inocente [...] 

teria de ser considerada, porque a condena-

ção de um inocente é a mais abominável das 

violências e não pode ser admitida ainda que 

se sacrifique algum outro preceito legal.

Dessa maneira, nada mais justo do que velar 

pela prova da inocência do indivíduo, ainda 

que isso implique em desrespeito a algum 

outro direito constitucionalmente assegurado 

aos cidadãos.

4  eVoluçÃo no direito Brasileiro

A doutrina e a jurisprudência pátrias, até a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, 

repartiam-se em dois pensamentos acerca da 

admissibilidade das provas ilícitas: de um lado, 

havia quem admitisse sua utilização, espe-

cialmente nas causas atinentes ao direito de 

família, de outro, aqueles que não a aceitavam, 

o que veio a ser confirmado posteriormente 

com o advento da Constituição de 1988.

Dentre os adeptos da teoria do male captum, 

bene retentum (mal colhido, mas bem conser-

vado), estava o Ministro Cordeiro Guerra, do 

Supremo tribunal Federal, que, em artigo 

escrito em 1984 (Revista Forense apud 

AvolIo, 2010, p. 76), analisou a validade das 

confissões extrajudiciais e seu aproveitamento 

no processo, mesmo quando colhidas mediante 

tortura ou coação. Para ele, a confissão seria, 

ainda assim, válida como prova, restando 

apenas a punição do agente que cometeu a 

tortura ou coação. Nesse sentido, afirmou:
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Não creio que entre os direitos humanos 

se encontre o direito de assegurar a im-

punidade dos próprios crimes, ainda que 

provados por outro modo nos autos, só 

porque o agente da autoridade se exce-

deu no cumprimento do dever e deva 

ser responsabilizado. Nesse caso, creio 

que razão assiste à nossa jurisprudência; 

pune-se o responsável pelos excessos co-

metidos, mas não se absolve o culpado 

pelo crime efetivamente comprovado.

Por outro lado, havia um aumento crescente na 

posição que velava pela inadmissibilidade das 

provas obtidas por meios ilícitos no processo, 

prevalecendo, contudo, a tese da admissão 

dessa categoria de prova apenas quando favo-

rável à defesa (provas ilícitas pro reo).

Nesse contexto de anterioridade à Constituição 

de 1988, destaca Ada Pellegrini Grinover 

(2011, p. 132) a existência de três decisões do 

StF que marcaram a época, por inadmitirem 

interceptações telefônicas clandestinas, de 

modo a uniformizar a posição da Suprema 

Corte acerca da matéria. Nas palavras da 

autora:

A primeira decisão é de 11.11.1977, 

ocasião em que foi determinado o de-

sentranhamento de fitas gravadas, cor-

respondentes à interceptação de con-

versa telefônica da mulher, feita pelo 

marido, para instruir processo de sepa-

ração judicial (RtJ 84/609). Segue-se a 

essa, em outro processo cível, a decisão 

de 28.06.1984, também em caso de cap-

tação clandestina de conversa telefônica, 

igualmente determinando o desentranha-

mento dos autos da gravação respectiva 

(RtJ 110/798). Finalmente, para o pro-

cesso penal, o Supremo tribunal Federal, 

em decisão de 18.12.1986, determinou o 

trancamento de inquérito policial base-

ado em interceptações telefônicas feitas 

por particulares, confessadamente ilícitas 

(RtJ 122/47).

esse entendimento do StF foi plenamente 

convalidado pela nova Constituição, ao intro-

duzir em seu texto o art. 5º, lvI: “São inad-

missíveis, no processo, as provas obtidas por 

meios ilícitos.”

em seguida, foi levantado o problema acerca 

da aplicação do princípio da proporciona-

lidade e sua compatibilidade com a nova 

ordem constitucional. em julgado de 1996, 

o Ministro Adhemar Maciel decidiu nesse 

sentido.1 tratava-se de pedido de habeas 

corpus para trancamento de ação penal contra 

um indivíduo que já se encontrava preso, e 

agora estava sendo acusado de corrupção 

ativa, por tentar subornar carcereiros. ocorre 

que foram juntadas aos autos gravações tele-

fônicas ilícitas, as quais foram admitidas pela 

1StJ, 6ª turma, HC 3.982/RJ, Rel. Ministro Adhemar Maciel, j. 05/12/1995, DJ 26/02/1996.
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referida decisão. o ministro fundamentou seu 

voto com base no princípio da atualização 

constitucional e no princípio da proporciona-

lidade, afirmando: “Na própria Alemanha, [...] 

as provas ilícitas não são sempre afastadas de 

plano. Sua contaminação é, assim, relativa. 

Adota-se o ‘Princípio da Proporcionalidade ou 

Relatividade’ (verhältnismässigkeitsprinzip).”

Não obstante a prolação da mencionada 

decisão após a promulgação da Constituição 

de 1988, o Supremo tribunal Federal já se 

posicionou, em sua maioria, pela vedação das 

provas obtidas por meios ilícitos. Consoante o 

Ministro Sepúlveda Pertence:

Da explícita proscrição da prova ilícita, sem 

distinções quanto ao crime objeto do proces-

so (CF, art. 5º, lvI), resulta a prevalência da 

garantia nela estabelecida sobre o interesse 

na busca, a qualquer preço, da verdade real 

no processo: conseqüente impertinência de 

apelar-se ao princípio da proporcionalidade 

– à luz de teorias estrangeiras inadequadas 

à ordem constitucional brasileira – para so-

brepor, à vedação constitucional da admis-

são da prova ilícita, considerações sobre a 

gravidade da infração penal objeto da inves-

tigação ou da imputação.2

Dessa forma, a jurisprudência da Suprema 

Corte é firme quanto à vedação das provas 

ilícitas, admitindo-as, entretanto, apenas 

quando beneficiarem a defesa. exemplifi-

cando, temos o acórdão3 relatado pelo Ministro 

Moreira Alves, no qual entendeu como correto 

o parecer da Procuradoria-Geral da República, 

que sustentou:

evidentemente, seria uma aberração 

considerar como violação do direito 

à privacidade a gravação pela pró-

pria vítima, ou por ela autorizada, 

de atos criminosos, como o diálo-

go com seqüestradores, estelionatá-

rios e todo tipo de achacadores. No 

caso, os impetrantes esquecem que 

a conduta do réu representou, antes 

de tudo, uma intromissão ilícita na 

vida privada do ofendido, esta sim 

merecedora de tutela. quem se dis-

põe a enviar correspondência ou a 

telefonar para outrem ameaçando-o 

ou extorquindo-o, não pode preten-

der abrigar-se em uma obrigação de 

reserva por parte do destinatário, o 

que significaria o absurdo de qualifi-

car como confidencial a missiva ou 

a conversa.

A decisão foi também fundamentada no fato de 

que a conduta, aparentemente ilícita, é admis-

sível por estar acobertada pela excludente da 

legítima defesa.

2StF, 1ª turma, HC 80.949/RJ, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, j. 30/10/2001, DJ 14/12/2001.
3StF, 1ª turma, HC 74.678/SP, Rel. Ministro Moreira Alves, j. 10/06/1997, DJ 15/08/1997.
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Recente decisão do Superior tribunal de 

Justiça trouxe à tona o tema em questão e 

corroborou o posicionamento mais recente 

adotado pelo StF no sentido de vedar-se a 

utilização de provas ilícitas no sistema brasi-

leiro. trata-se do Habeas Corpus4 impetrado 

a favor de Daniel Dantas visando à anulação 

da operação Satiagraha. 

os advogados do banqueiro utilizaram-se 

do writ, alegando a participação ilegal de 

agentes da ABIN (Agência Brasileira de Inte-

ligência) em determinados procedimentos 

investigatórios, além da contratação de um 

investigador particular por parte do Delegado 

responsável pela operação, o que macularia 

todas as provas colhidas durante o curso da 

operação Satiagraha. 

levada a questão a julgamento perante o StJ, 

concluiu-se pela ilicitude das provas colhidas 

pelos agentes da ABIN e pelo investigador 

particular, bem como a contaminação das 

demais provas da investigação, invocando-se 

a teoria da Árvore dos Frutos envenenados. 

Assim, determinou-se a anulação da ação 

penal, desde o início, excluindo-se as provas 

eivadas de ilegalidade.

5  ConClusÃo

Diante da exposição do posicionamento 

doutrinário e jurisprudencial apresentado, 

a conclusão a que se chega é favorável à 

aplicação do princípio da proporcionalidade 

como ponto de equilíbrio para a vedação 

constitucional das provas ilícitas. No entanto, 

como amplamente afirmado anteriormente, 

essa aplicação deve ser sempre utilizada 

em caráter excepcional, jamais como regra. 

Ademais, o princípio da proporcionalidade 

deve ser invocado apenas quando preencher 

todos os seus requisitos: a adequação, a 

necessidade e a chamada proporcionalidade 

stricto sensu.

Parece razoável que o aplicador do direito, 

diante de garantias fundamentais de igual 

relevância, tenha o condão de pesar os 

valores em jogo e, contrabalanceando-os, 

escolha qual deles deverá prevalecer, em 

cada caso concreto.

Dessa forma, o princípio da proporcionalidade 

deve ser sempre aplicado quando for favo-

rável à defesa. Isso porque, não importa qual 

direito tenha sido violado quando da colheita 

da prova, o direito à defesa sempre deverá 

predominar, pois não há nada mais reprovável 

que a condenação de um inocente.

Por outro lado, não se defende a aplicação 

do princípio da proporcionalidade quando 

houver, de um lado, um direito ferido pela 

colheita da prova ilícita e, de outro, o direito 

à prova, apenas. Não parece razoável que 

4StJ, 5ª turma, HC 149.250/SP, Rel. Ministro Adilson vieira Macabu, j. 07/06/2011, DJe 05/09/2011.
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uma prova ilícita seja admitida invocando-se 

o princípio da proporcionalidade para proteger 

o direito à prova, uma vez que esse direito não 

é absoluto e admite excludentes. 

em suma, se usado com cautela e observados 

seus requisitos, o princípio da proporciona-

lidade é um instrumento deveras eficaz na 

interpretação do art. 5º, lvI, da CF.
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ReSUMo

A cobrança da dívida fiscal por via administrativa, como é feita na Alemanha e na 

espanha, surge como uma maneira moderna e eficaz de recebimento do crédito fiscal 

pela Fazenda Pública. tal cobrança ficaria a cargo da Administração Pública por meio 

das Procuradorias Fazendárias. o Projeto de lei n. 5.080/2009 pretende criar o cargo 

de oficial Fazendário que terá, entre outras funções, a de fazer ampla pesquisa em 

busca de bens do devedor. encontrando bens, a Fazenda Pública terá um prazo legal 

para ajuizar a ação de execução. Não sendo encontrados bens do executado, esse 

ajuizamento não se processaria, aliviando o Poder Judiciário de milhões de execu-

ções estéreis que não têm a menor perspectiva de recebimento do débito por parte da 

Fazenda Pública. 

PAlAvRAS-CHAve: execução fiscal. Cobrança administrativa. viabilidade. 

eXeCuçÃo administratiVa dos CrÉditos da FaZenda PÚBliCa

expedito Rubem de Aguiar Mourão*

*técnico Judiciário da Subseção Judiciária de Contagem. Assessor do gabinete do Juiz Substituto da 2ª vara.

A questão da execução fiscal ultrapassa em 

muito o interesse público no recebimento 

de seus créditos. A sua cobrança interfere 

em todo o sistema judiciário na medida em 

que se contam em milhões e sua tramitação 

mais demorada torna o já tão moroso Poder 

Judiciário ainda mais lento.

Milhares de execuções fiscais abarrotam os 

escaninhos das varas de execuções fiscais 

pelo país afora. São créditos, em sua maioria, 

sem a menor possibilidade de recebimento 

por parte da União. A indisponibilidade 

do crédito público se contrapõe ao desper-

dício da verba pública. Gastam-se quantias 

enormes para manter a máquina judiciária 

funcionando: salários, equipamentos, prédios, 

energia, capacitação etc. para se ter um resul-

tado quase sempre pífio. o Juiz, que se trans-

formou em “cobrador do Fisco”, muitas vezes, 
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não tem mais nada a fazer senão aguardar o 

decurso do prazo prescricional e decretar a 

prescrição intercorrente, recentemente intro-

duzida em matéria fiscal no nosso sistema 

legal (§ 4º do art. 40 da lei n. 6.830/80, 

incluído pela lei n. 11.051, de 2004). 

enquanto isso se avolumam processos e 

escasseiam-se os espaços nos fóruns do país. 

entre as ideias a respeito da melhor maneira 

de se tratar o tema, destaca-se a execução 

fiscal administrativa, primitivamente idea-

lizada pelo Prof. leon Szklarowsky, que 

surge como uma das alternativas para não só 

tornar mais célere a cobrança da dívida como 

para, também, desafogar o Poder Judiciário 

para que este possa cuidar daquilo que lhe é 

função precípua: dirimir conflitos.

A cobrança administrativa da dívida fiscal, 

hoje beirando a quase 1 trilhão de reais, é 

um dos pontos chaves do Governo para recu-

perar débitos tributários não pagos conforme 

matéria recentemente publicada pelo Valor 

Econômico on line (http://www.valor.com.

br/impresso/primeira-pagina/uniao-retoma-

ofensiva-para-agilizar-execucoes-fiscais).

A recuperação desses créditos e a agilização da 

cobrança são os principais motivos para que o 

Governo esteja empenhado na aprovação do 

Projeto de lei n. 5.080/2009 que foi enviado 

ao Congresso Nacional pelo então Presidente 

lula em 2009. As carências do Brasil em 

todas as áreas são enormes, assim, duas são 

as principais estratégias para se aumentar a 

arrecadação: uma, é o aumento de impostos, 

que na atual conjuntura mundial é totalmente 

descartado, mormente porque o Brasil tem uma 

das cargas tributárias mais altas e mais injustas 

do mundo capitalista; a outra, é a recuperação 

e cobrança mais ágil de débitos já inscritos em 

dívida ativa. Como dito, devido à morosidade 

do Poder Judiciário, muito por causa justa-

mente das milhões de execuções fiscais que 

abarrotam os seus escaninhos, a alternativa é 

a sua cobrança administrativa.

esta modalidade de cobrança resolveria dois 

problemas fundamentais nessa área: a captação 

de recursos já instituídos em lei e a celeridade 

na tramitação dos demais processos judiciais 

com a retirada de milhares de execuções fiscais 

e seus domínios. 

o Direito tributário, com todos os seus mean-

dros, tem objetivado, por um lado, resguardar 

o contribuinte da sanha arrecadadora do 

estado, tendo por sustentáculo as diretrizes 

constitucionais, o Código tributário Nacional 

e as legislações esparsas, garantindo que o 

contribuinte não seja prejudicado dada a 

disparidade de forças entre ele e o estado. 

Por outro, assegurar que o estado possa arre-

cadar todos os tributos legalmente instituídos, 

para cumprir a sua função constitucional 

de fornecer aos cidadãos serviços públicos 

de qualidade e políticas sociais que possam 
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minorar as gritantes desigualdades sociais 

existentes em nosso país. 

Nesse diapasão, a execução fiscal surge como 

umas das principais maneiras do estado ser 

provido de recursos para o cumprimento 

das metas apontadas na nossa Carta Polí-

tica, visto que a sonegação fiscal é um dos 

maiores entraves ao desenvolvimento pleno 

do estado.

A cobrança da dívida pública pela via admi-

nistrativa a tornará mais célere, haja vista que 

a Administração tem um aparelhamento e 

uma especificidade em relação à execução 

fiscal que não encontram similitude no Poder 

Judiciário.

Com efeito, a Fazenda Pública tem em seus 

quadros especialistas nas áreas tributárias e 

fiscais e é quem fiscaliza, autua e inscreve o 

débito tributário não pago em dívida ativa. Por 

causa dessa especialização, a Administração 

Fazendária está mais bem preparada para levar 

a efeito a cobrança da dívida fiscal, tendo em 

vista que o Judiciário já se encontra assober-

bado com todas as demais causas cíveis, crimi-

nais e previdenciárias que se contam também 

aos milhões espalhadas pelos fóruns do país.

A execução fiscal tem por finalidade arrecadar 

os impostos não pagos previstos em lei, que têm 

por destino a manutenção do estado em todas 

as suas áreas, precipuamente na área social, 

visto que o nosso país tem uma distribuição 

de renda das mais injustas e cruéis de todo 

o planeta. Alguns aspectos devem ser obser-

vados na nova lei de execução fiscal. Primeiro, 

se ela preenche os requisitos constitucionais 

do devido processo legal e da ampla defesa; 

segundo, se esta cobrança administrativa não 

desequilibraria a balança em favor da Admi-

nistração penalizando ainda mais o contri-

buinte; terceiro, necessário se faz perquirir se 

a cobrança administrativa da dívida pública é 

mais eficiente do que a cobrança feita por meio 

da Justiça nos moldes atuais; e, por fim, será 

que a cobrança mais eficiente da dívida fiscal 

não poderia influir numa possível diminuição 

da carga tributária?

entre as críticas, cujo alvo é o novo projeto 

de cobrança da dívida, está a de que se 

estaria dando poderes demasiados ao Fisco. 

Necessário, então, que todas as garantias 

constitucionais, tais como a ampla defesa e 

o devido processo legal estejam presentes no 

aludido projeto. Pela análise deste, observa-se 

que essas garantias serão dadas por meio dos 

competentes embargos à execução, onde se 

poderá discutir a legalidade ou não da dívida 

em seus diversos aspectos, inclusive adminis-

trativos, que poderiam não ter sido cumpridos 

pela Fazenda Pública na constituição da dívida 

ativa.

As críticas infundadas devem ser afastadas de 

pronto. A necessidade de maior efetivação das 
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cobranças relacionadas às dívidas tributárias, 

tornando-as mais eficazes é premente, visto 

que neste país tudo ainda está por se fazer. A 

grande questão que se impõe é se essa efici-

ência na cobrança dos créditos públicos está 

se fazendo da maneira constitucionalmente 

aceita, se os princípios da ampla defesa, do 

devido processo legal e todos os demais prin-

cípios correlatos estão sendo cumpridos. 

tornar mais eficiente a cobrança da dívida 

pública mais do que um direito é um dever do 

estado, principalmente para aquele cidadão 

de bem que honra seus compromissos fiscais 

e vê a contrapartida cada vez menor, muitas 

vezes por falta de recursos. Além de ampliar a 

capacidade de investimento na área social, por 

parte do governo, essa mudança beneficiará 

e muito o contribuinte honesto que poderá 

ter uma justiça mais ágil na resolução de seus 

problemas na esfera judicial.

Como atividade estatal, não só a cobrança 

fiscal em si, mas todos os procedimentos e 

etapas para se chegar a essa cobrança devem 

estar de acordo com a Constituição Federal 

e com as autorizações expressas do ordena-

mento pátrio.

trata-se essencialmente do respeito ao prin-

cípio da legalidade, evitando assim o arbítrio 

dos governantes. Coaduna-se com essas refle-

xões, Kelsen, citado por Giovanni Moschetti 

(2007, p. 280), quando ressalta que:

el concepto de ‘rule of law’ (principio de 

legalidad) indica que las funciones admi-

nistrativas y judiciales del estado tendrían 

que ser determinadas en lo posible por 

normas generales de rango legal estable-

cidas previamente, dejando de este modo 

el menor poder discrecional posible a los 

órganos administrativos y judiciales. De 

tal manera – concluía Kelsen – está ga-

rantizada la libertad porqué se evita el 

gobierno arbitrario. 

o estado, para prover o bem comum por meio 

da tutela das necessidades públicas, necessita 

da obtenção de recursos. Além disso, deve 

gerir e aplicar tais recursos de acordo com um 

planejamento adequado e dentro das respec-

tivas decisões políticas, sempre com o objetivo 

de atender aos interesses básicos e fundamen-

tais definidos na Constituição Federal. 

os governantes, precisando atender às neces-

sidades financeiras do Poder Público, usam 

do direito como instrumento do desígnio de 

abastecer o estado de dinheiro. 

todavia, o poder de tributar do estado segue 

princípios constitucionais insuperáveis como o 

princípio da legalidade que o Mestre luciano 

Amaro (2006, p. 25) define da seguinte 

maneira:

o princípio da estrita legalidade assenta 

que tributo somente pode ser criado e 
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exigido em decorrência de lei. Portanto, 

a hipótese de incidência deve necessa-

riamente ser prevista em lei. Na verdade, 

é a hipótese da lei tributária que traz a 

descrição genérica e abstrata de um fato. 

Ao produzir o fato imponível, de forma 

concreta, correspondendo integralmente 

às características previstas abstrata e hi-

poteticamente na lei, dá-se nascimento à 

obrigação tributária. 

Atualmente, a execução fiscal é regida pela lei 

n. 6.830 de 1980. Após 32 anos da vigência 

desta lei, surge a necessidade de se criar um 

mecanismo regulatório que dê mais efici-

ência à cobrança de dívidas já constituídas 

que, na maioria das vezes, não comportam 

questionamentos.

tramita no Congresso Nacional o Projeto de 

lei da nova execução fiscal que recebeu o  

n. 5.080 apresentado pelo governo em 2009. 

ele prevê que, inscrito o crédito em dívida 

ativa, o devedor será notificado do inteiro 

teor da certidão para, em sessenta dias, alter-

nativamente: i) efetuar o pagamento com os 

encargos; e ii) solicitar parcelamento ou prestar 

garantia integral do crédito mediante depósito, 

seguro-garantia ou fiança bancária. 

A Seção Iv do Capítulo II do mencionado 

projeto trata da suspensão do ajuizamento da 

execução e da prescrição e traz, talvez, a mais 

importante inovação no sentido de desafogar 

os tribunais de execuções estéreis que contri-

buem decisivamente para a morosidade das 

decisões judiciais.

Consoante a aludida Seção, a autoridade admi-

nistrativa legalmente incumbida de promover a 

execução fiscal suspenderá o seu ajuizamento 

enquanto não forem localizados bens, inclu-

sive dinheiro, renda ou faturamento sobre os 

quais possa recair a constrição preparatória. 

Decorrido o prazo máximo de um ano, à 

semelhança do que já ocorre na atual lei de 

execuções Fiscais, contado da notificação, 

não sendo localizados bens suficientes, a 

própria autoridade administrativa ordenará 

o arquivamento dos autos do processo admi-

nistrativo que poderá ser reativado a qualquer 

momento, desde que sejam encontrados bens 

do(s) devedor(es).

A prescrição intercorrente será decretada pela 

própria autoridade administrativa caso tenha 

decorrido o prazo prescricional de cinco anos 

contados da decisão de arquivamento.

outra importante medida é a que prevê que, 

esgotadas todas as possibilidades de penhora 

de bens e frustrada, em qualquer tempo, a 

garantia do débito, o juiz poderá determinar a 

baixa da execução fiscal para novas diligências 

administrativas, remetendo os autos ao órgão 

de representação judicial da Fazenda Pública 

competente. Da remessa se contará o prazo 

para a decretação da prescrição intercorrente 
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que poderá ser efetivada tanto pela autoridade 

administrativa quanto pelo próprio Juízo.

Ao contrário do que acontece hoje, os embargos 

não suspendem o curso da execução, salvo 

quando relevantes os seus fundamentos, o 

prosseguimento da execução seja manifesta-

mente suscetível de causar ao executado grave 

dano de difícil ou incerta reparação. Nesse 

diapasão, em decisão fundamentada, poderá o 

juiz determinar a suspensão da prática dos atos 

de execução, independentemente de garantia, 

podendo, também, determinar o cancelamento 

dos atos de constrição já praticados.

Se é certo que o estado busca na propriedade 

do particular o seu sustento, não é menos certo 

que o particular busca nos meandros da lei 

uma maneira de escapar às suas garras.

Como se pôde observar e acontece no âmbito 

civil, não se exigirá do devedor a garantia da 

dívida para que possa propor os embargos à 

execução, ao contrário do que prevê a lei de 

execução fiscal em vigor. Ficaremos assim, 

livres da malfadada “objeção de pré-executivi-

dade”, instrumento anômalo aceito pela ordem 

jurídica nos casos em que se chega ao absurdo 

de levar a efeito uma constrição nos bens do 

devedor por conta de um título prescrito ou 

nulo de pleno direito.

o que se vê, longe do que se teme, é que 

todas as garantias contra o esbulho fiscal 

ficam preservadas no anteprojeto apresentado 

pelos citados professores, agora transformado 

em projeto de lei em trâmite no Congresso 

Nacional.

é certo que num país onde, até pouco tempo 

atrás, não se tinha o direito de ter direitos, 

o cidadão tenha mais confiança no Poder 

Judiciário do que no Poder executivo, via 

de consequência, nos atos administrativos 

advindos deste.

Se ao Poder Judiciário é dado executar os atos 

constritivos, porque não é dado esse mesmo 

poder ao servidor administrativo fazendário, 

que outra função não tem que não a de cobrar 

a dívida constituída, liberando o magistrado 

para sua função judicante? o que nos faz 

pensar que o oficial de Justiça constituirá uma 

penhora de maneira mais eficiente e dentro 

das normas legais do que o faria o oficial 

Administrativo? Não basta apenas dar a fé 

pública de que goza o funcionário do Judi-

ciário, mormente o escrivão, ao funcionário 

administrativo? Não são ambos funcionários 

públicos concursados de quem se pode cobrar 

legalidade, publicidade, impessoalidade, 

moralidade e eficiência?

A história recente do país, assolado por uma 

ditadura militar que durou 21 anos, incutiu na 

cabeça da maioria das pessoas a desconfiança 

pelos Poderes executivo (generais-presidentes) 

e legislativo (senadores biônicos),  ressalvado, 
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em parte, o Poder Judiciário. Assim, com a 

elevação do nível de consciência em relação 

aos direitos individuais garantidos pela Carta 

Política de 1988, passou-se a exigir uma 

resposta mais ágil da Justiça Pública para as 

demandas da sociedade (ex vi o inciso lxxvIII 

do art. 5º da CF, introduzido pela emenda 

45/2004). 

essa relativa credibilidade do Poder Judiciário e 

a desconfiança em relação aos demais poderes 

é que pontua a resistência em relação a uma 

possível cobrança administrativa.

No Brasil, como dito acima, e por força das 

circunstâncias históricas, a desconfiança 

atinge com mais vigor o Poder legislativo e o 

Poder executivo, este, principalmente, em sua 

área financeira. No período de instabilidade 

econômica, verdadeiras barbaridades foram 

cometidas pelo executivo, respaldadas pelo 

legislativo e, posteriormente, remendadas pelo 

Judiciário (v.g. o congelamento dos preços e 

salários e o confisco da poupança nos governos 

(?) Sarney e Collor). 

é perfeitamente compreensível a apreensão 

que se tem em submeter a cobrança da dívida 

fiscal à Administração Pública. Mas não 

se pode olvidar que os tempos são outros. 

vivemos sob o estado Democrático de Direito 

ou, como querem alguns, estado de Direito 

Democrático, haja vista que cada vez mais se 

busca democratizar os direitos estendendo-os 

senão a todos, pelo menos a uma grande 

maioria da população. 

A cobrança administrativa da dívida pública 

objetiva a arrecadação de recursos necessários 

à manutenção do estado e a investimentos em 

todas as áreas do país. o que não se pode é 

combater a eficiência da cobrança da dívida 

fiscal com o argumento de que os recursos 

são, em boa parte, desviados pela corrupção 

em todas as suas formas.

A seção da oAB/SP elaborou um parecer em 

que tece críticas ao projeto de lei de execução 

administrativa dos créditos fiscais. 

A crítica mais contundente do parecer é o 

fato alegado pela oAB de que o projeto fere 

a tripartição de poderes, uma vez que alija do 

processo de constrição de bens do executado 

o Poder Judiciário, deixando-o nas mãos da 

administração que segundo ela teria poderes 

absolutos o que é incompatível com a consti-

tuição vigente. 

o que não se pode deixar de observar é que, 

caso haja a aprovação desse projeto de lei, 

urgente se faz a reestruturação das Procura-

dorias nas quais se deverá investir em treina-

mento, capacitação e metas que deverão ser 

cumpridas sob pena de apenas se transferir 

o problema das execuções fiscais do âmbito 

judicial para o âmbito administrativo com 

todas as mazelas a ele inerentes.
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Na Alemanha, os atos administrativo-fiscais 

são objeto, inicialmente, de processo desen-

volvido perante a Administração Fazendária, 

por intermédio do qual se postula sua reforma. 

esta fase é condição para que se proceda ao 

controle jurisdicional dos referidos atos, o 

qual se instala perante os tribunais financeiros 

alemães e que compõem uma justiça especial 

com competência específica para conhecer 

dos conflitos de interesses entre os contri-

buintes e o Poder Público.

A execução fiscal na espanha é estritamente 

administrativa, inclusive quanto aos recursos, 

penhora e alienação de bens. Artigo do 

procurador da Fazenda Nacional em Brasília, 

Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy  nos dá 

uma ideia de como se processa lá a execução 

fiscal administrativa.

o modelo de execução fiscal que 

o direito espanhol conhece tem 

natureza administrativa. é a Ad-

ministração Fiscal quem conduz o 

procedimento. Detém amplo con-

junto de poderes. São prerrogati-

vas que transitam da penhora para 

o leilão, da intervenção nos negó-

cios do executado para a constri-

ção de salários, aposentadorias e 

rendimentos do devedor. (Dispo-

nível em: <http://www.arnaldogo-

doy.adv.br/artigos/execucaofisca-

lespanha.htm>)

A cobrança administrativa da dívida pública 

tem por finalidade a arrecadação de recursos 

necessários à manutenção do estado e a inves-

timentos em todas as áreas do país. 

Não se pode dizer que a cobrança administra-

tiva das dívidas fiscais coloca ao desamparo 

o executado. A ele devem ser dadas todas as 

garantias constitucionais possíveis, tais como 

o devido processo legal e a ampla defesa, 

por meio da interposição dos competentes 

embargos à execução e demais ações descons-

titutivas de débitos fiscais. A constrição prévia 

prevista no projeto de lei retromencionado 

não pode ser considerada como transferência 

forçada do patrimônio do executado. o que se 

busca é resguardar o recebimento do crédito 

público por meio de medidas que visem 

impedir que o executado se desfaça de seus 

bens tão logo seja constituída sua dívida fiscal. 

Não se pode ter um olhar distorcido sobre as 

garantias constitucionais, uma vez que elas 

não se restringem ao executado. Ao contrário, 

devem se estender a todos aqueles que lhe são 

destinatários, ou seja, a todos os cidadãos do 

País. Não se pode assistir passivamente à sone-

gação fiscal desenfreada sem tomar medidas 

que assegurem aos demais cidadãos a correta 

captação e aplicação dos recursos legalmente 

instituídos. Pergunta-se como ficam as garan-

tias constitucionais dos cidadãos privados dos 

mais básicos e comezinhos direitos, justamente 

porque a sonegação lhes negou os recursos 

para tais investimentos. vê-se claramente que 
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os grandes sonegadores estão, muitas vezes, 

amparados por excelentes advogados sempre 

prontos a inquirir por seus direitos constitu-

cionais e conseguir, por meio dos meandros 

da lei, que suas dívidas estratosféricas sejam 

postergadas mediante procedimento, muitas 

vezes, burocrático do Judiciário e recursos sem 

fim, até que alcancem a prescrição. 

é óbvio que não se está fazendo apologia da 

ilegalidade e do abuso do estado, mas não se 

pode olvidar que os entraves a uma legislação 

mais ágil e justa para com todos  se deve a 

pressões inescrupulosas de entidades que, não 

raro, se arvoram em defensores dos direitos dos 

cidadãos. Cidadãos que podem pagar caro por 

seus serviços, está claro.

ReFeRÊNCIAS 

AMARo, luciano. Direito Tributário Brasileiro. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

MoSCHettI, Giovanni. el principio de proporcionalidad en las relaciones fisco-contribuyente. 

Revista Tributária e de Finanças Públicas. São Paulo: Revista dos tribunais, ano 15, n. 76, p. 280, 

set./out. 2007.



Justiça Federal de Primeiro Grau em minas Gerais

Sede da Seção Judiciária de Minas Gerais (Belo Horizonte - Bairro Santo Agostinho)

edifício Antônio Fernando Pinheiro - Avenida Álvares Cabral, 1.805 - CeP: 30170-001 - telefones: (31) 3501-1300/1626 
edifício euclydes Reis Aguiar - Avenida Álvares Cabral, 1.741 - CeP: 30170-001 - telefones: (31) 3501-1300/1626
edifício oscar Dias Corrêa - Rua Santos Barreto, 161 - CeP: 30170-070 - telefones: (31) 3501-1300/1623

Página na internet: http://www.jfmg.jus.br

Contagem
Av. José Faria da Rocha, 5.021 - eldorado
CeP: 32310-210 

Divinópolis
Praça Dom Cristiano, 298 - Centro 
CeP: 35500-004 

Governador valadares
Praça Serra lima, 560 - Centro 
CeP: 35010-250

Ipatinga 
Av. Selim José de Sales, 895 - Canaã
CeP: 35164-213

Juiz de Fora
Rua leopoldo Schmidt, 145 - Centro
CeP: 36060-040 

lavras
Rua Kennedy dos Santos, 40 - Santa efigênia
CeP: 37200-000

Manhuaçu
Rua Duarte Peixoto, 70 - Coqueiro
CeP: 36900-000

Montes Claros
Av. Deputado esteves Rodrigues, 852 - Centro  
CeP: 39400-215

Muriaé
Rua Dr. Mário Inácio Carneiro, 535 - Centro 
CeP: 36880-000

Paracatu
Av. olegário Maciel, 138 - Centro
CeP: 38600-000

Passos
Av. Arlindo Figueiredo, 128 - Centro
CeP: 37902-026

Patos de Minas
Rua José de Santana, 506 - sala 106 - Centro 
CeP: 38700-052

Ponte Nova
Av. Caetano Marinho, 268 - Centro 
CeP: 35430-001

Pouso Alegre 
Rua Santo Antônio, 105 - Centro
CeP: 37550-000

São João del-Rei
Rua Profª. Margarida Moreira Neves, 170
Jardim Central - CeP: 36307-066 

São Sebastião do Paraíso
Av. Delfim Moreira, 1.804 - Centro 
CeP: 37950-000

Sete lagoas
Rua Santos Dumont, 140 - Canaã 
CeP: 35700-284 

teófilo otoni
Rua Dr. Reinaldo, 105 - Centro
CeP: 39800-018 

Uberaba
Av. Maria Carmelita de Castro Cunha, 30
vila olímpica - CeP: 38065-320

Uberlândia
Av. Cesário Alvim, 3.390 - Brasil
CeP: 38400-696 

Unaí
Rua João Pinheiro, 548 - Centro
CeP: 38610-000

varginha
Rua Delfim Moreira, 451 - Centro 
CeP: 37002-070

viçosa
Av. Joaquim lopes de Faria, 505 
Santo Antônio - CeP: 36570-000

subseções Judiciárias do estado de minas Gerais:

Montes Claros

Patos de Minas

Paracatu

Unaí

Teófilo Otoni

Manhuaçu

Viçosa

Ponte Nova

Muriaé

Uberlândia

Uberaba

Governador
Valadares

Ipatinga

Belo Horizonte

Sete Lagoas
Divinópolis

Contagem
Passos

São Sebastião
do Paraíso

Juiz de Fora

Pouso Alegre

Varginha

Lavras
São João
del Rei






