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editorial

A Seção Judiciária de Minas Gerais, por sua Diretoria 

do Foro, tem a satisfação de divulgar a edição de nº 9 

da Justiça em Revista.

A Justiça em Revista é um periódico que tem por 

objetivo promover, no âmbito da Justiça Federal de 

Primeiro Grau, em Minas Gerais, a produção cientí-

fica voltada para a exploração de temas que possuam 

singular relevância jurídica. e neste mister, constituir um ambiente de interação do conheci-

mento entre magistrados, servidores, advogados, dentre outros profissionais que se dedicam ao 

contagiante e ilimitado universo do Direito, contribuindo com idéias e soluções para as diversas 

questões submetidas ao exercício da atividade jurisdicional. Assim, um espaço aberto no âmbito 

da Justiça Federal Mineira, dedicado ao estímulo e divulgação do pensamento jurídico, revelado 

pela pertinência dos artigos selecionados à publicação e cuja importância se traduz em maior 

presença e participação deste órgão do Poder Judiciário Federal na reafirmação de sua missão 

constitucional de efetivação plena do estado Democrático de Direito.

Acredito ser a Justiça em Revista um projeto de significativa importância não apenas para a 

Justiça Federal de Primeiro Grau e Minas Gerais, mas para a comunidade jurídica como um 

todo, por isto a consolidação de sua continuidade deve-se à meritória participação de todos 

que contribuíram para a efetivação de cada edição.

Na condição de Diretor do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais, gostaria de externar os 

agradecimentos a toda a equipe - Conselho editorial, autores e Assessoria de Comunicação/

MG - expressando o desejo de que em nova e breve edição possamos  continuar no mesmo 

propósito de compartilhar conhecimentos, idéias e soluções.

itelmar raydan evangelista
Juiz federal Diretor do Foro da Justiça 

Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais
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A vida em sociedade tem-se tornado cada 

vez mais instantânea. operações financeiras 

realizam-se com um teclar no computador; 

notícias e informações espocam em todo o 

mundo simultaneamente; fazem-se cada vez 

o temPo, o réu Preso e a FormaçÃo da culPa

Carlos Henrique Borlido Haddad*

Antonio Carlos Borges Maia Ferreira**

* Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Montes Claros. Mestre e Doutor em Ciências Penais pela UFMG. Professor Adjunto da UFMG. 

** Bacharel em Direito pela UFMG

ReSUMo

A duração do processo penal e o prazo máximo pelo qual o acusado pode permanecer 

preso não encontram regulamentação adequada no Código de Processo Penal, que, 

ao contrário de seu anteprojeto, não prevê limites máximos a serem obedecidos pelo 

juiz. o excesso de prazo na formação da culpa, inicialmente, teve como parâmetro o 

lapso temporal de 81 dias, fruto de entendimento doutrinário e jurisprudencial, mas 

essa concepção encontra-se ultrapassada em face das modificações operadas no vigente 

Código de Processo Penal.

PAlAvRAS-CHAve: Processo penal. Prazo. Prisão provisória.

mais viagens e cada vez em menor espaço de 

tempo. Na economia globalizada, o sentido 

de tempo é dado por racionalidade de caráter 

material, pelo cálculo de custo/benefício e 

pelas expectativas de lucro com relação a um 
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dado ciclo de rotação dos capitais.1 Por outro 

lado, nos tribunais, o tempo é associado ao 

garantismo processual, forjado como instru-

mento de organização social e controle da 

dinâmica dos processos judiciais. A legislação 

processual penal continua sendo basicamente 

regida pelo tempo diferido, isto é, por etapas 

que se articulam de maneira sucessiva, por 

fases que se sucedem cronologicamente. 

Preocupação recente e constante situa-se na 

razoável duração do processo, encampada em 

âmbito constitucional e de maior importância 

na seara criminal, quando acusados aguardam 

presos o desenrolar da ação penal. embora 

o Código de Processo Penal (CPP) preveja, 

como na primeira fase do procedimento do júri 

(art. 412), prazos a serem respeitados para se 

ultimar a instrução criminal, não existe sanção 

para o descumprimento do que se transforma 

em “recomendação normativa”. A exceção 

fica por conta dos processos em que há réus 

presos, pois o elastecimento da duração da 

persecução penal é capaz de ensejar a liber-

tação por excesso de prazo. o art. 648, II do 

CPP estabelece que se considera coação ilegal 

a prisão por tempo superior ao que a lei deter-

mina e para fazer cessar o constrangimento 

dar-se-á habeas corpus.

São poucas as situações em que a lei previu 

o tempo máximo de duração da instrução 

criminal, em situação absolutamente distinta 

daquelas prescritas no anteprojeto do Código 

de Processo Penal (PlS 156/09). De acordo com 

a normatização oriunda do Senado, o inqué-

rito policial deverá ser concluído no prazo de  

90 dias (art. 31), estando o investigado solto, e 

não poderá exceder o lapso temporal de 720 

dias (art. 32). Quanto ao período máximo de 

duração da prisão preventiva, observar-se-ão, 

obrigatoriamente, os seguintes prazos: I – 180 

dias, se decretada no curso da investigação ou 

anterior à sentença condenatória recorrível; 

II – 360 dias, se decretada ou prorrogada por 

ocasião da sentença condenatória recorrível, 

não se computando, no caso de prorrogação, o 

período anterior cumprido na forma do inciso I 

do caput do artigo 558 do PlS 156/09. o prazo 

de 360 dias poderá ser acrescido de 180 dias, se 

houver interposição, pela defesa, dos recursos 

especial e/ou extraordinário, e de mais 60 dias, 

em se tratando de investigação ou processo de 

crimes cujo limite máximo da pena privativa de 

liberdade cominada seja igual ou superior a 12 

anos. Infere-se, da eventual aplicação da legis-

lação futura, que o prazo máximo de duração 

da prisão provisória corresponderá a dois anos 

e dois meses, muito embora estabeleça o art. 

559, § 2º que “em nenhuma hipótese a prisão 

preventiva ultrapassará o limite de 4 (quatro) 

anos, ainda que a contagem seja feita de forma 

descontínua”, disposição voltada para os casos 

de fuga em que, ao ser recapturado, os limites 

1 FARIA, José eduardo. o direito num cenário em transformação. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, n. 17, p. 306, jan./mar., 
1997.
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temporais da prisão são alargados ao dobro. 

A regulamentação, em tese, afastaria situações 

anômalas tal como a do acusado que perma-

neceu, por 11 anos, preso sem julgamento pela 

Justiça estadual do espírito Santo.2

De acordo com a legislação em vigor, afora 

o procedimento do júri conduzido pelo juiz 

sumariante, existe a previsão contida no art. 8º 

da lei n. 9.034/95, aplicável ao crime organi-

zado, relativamente ao cumprimento de prazos 

processuais globais. Referido dispositivo esti-

pula o prazo de 81 dias para o encerramento 

da instrução criminal quando o réu estiver 

preso e se entende que, se ultrapassado, estaria 

configurada a coação ilegal. é bom lembrar 

que o prazo de 81 dias não foi escolhido 

aleatoriamente. o legislador adotou antigo e 

sedimentado entendimento doutrinário e juris-

prudencial, resultado da soma dos prazos esta-

tuídos para o procedimento do juiz singular. 

A jurisprudência baseava-se nos prazos que 

vigoravam no Código de Processo Penal até 

a promulgação da lei n. 11.719/08, com a 

aplicação do dobro do tempo para os atos 

decisórios. o inquérito deveria ser concluído 

em 10 dias (art. 10), a denúncia, oferecida em 

cinco dias (art. 46), e a defesa prévia, em três 

dias (antigo art. 395). o prazo para a oitiva 

de testemunhas seria de 20 dias (antigo art. 

401), sucedida por requerimento de diligên-

cias pelas partes, no total de 48 horas (antigo 

art. 499), e pelo despacho que apreciava esse 

pleito, em 10 dias (art. 499 e 800, II, § 3º). Por 

fim, eram oportunizadas as alegações finais 

pelo Ministério Público ou querelante, em três 

dias, tal como para a defesa (artigo 500, I e III), 

seguiam-se diligências determinadas pelo juiz, 

em cinco dias (art. 502), e a sentença, em 20 

dias (art. 800, I, § 3º).

é certo que a jurisprudência que inicialmente se 

firmou, reverente à rigidez temporal, foi abran-

dada com o decorrer dos anos, uma vez que a 

transposição dos 81 dias passou a justificar-se 

por critérios de complexidade do processo, 

multiplicidade de réus e necessidade de expe-

dição de cartas precatórias. Hoje, a duração 

do processo, conquanto matematicamente 

determinada, não mais segue a lógica exata 

que dos números pode-se inferir. A despeito 

disso, ainda se encontram no Superior tribunal 

de Justiça julgados que se apegam aos 81 dias 

como norte para medir a ocorrência de excesso 

de prazo na formação da culpa: “...tudo isso 

justifica, em face da razoabilidade, eventual 

atraso na instrução criminal, notadamente 

tendo em conta que o prazo de 81 dias não é 

de peremptória observação, erigindo-se apenas 

como parâmetro, utilizado pelos tribunais, para 

aferir a duração do processo” (HC 169.859, rel. 

Min. Maria thereza de Assis Moura, Sessão 

de 18.8.10); “o período de 81 dias, fruto de 

construção doutrinária e  jurisprudencial, não 

2 http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/767026-lavrador-preso-11-anos-sem-julgamento-e-condenado-no-es.shtml
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deve ser entendido como prazo peremptório, 

eis que subsiste apenas como referencial 

para verificação do excesso, de sorte que sua 

superação não implica necessariamente um 

constrangimento ilegal, podendo ser excedido 

com base em um juízo de razoabilidade (RHC 

24.451, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 

Sessão de 17.9.09)”

Com o advento da lei n. 11.719/08, altera-

ram-se as fases do procedimento ordinário, o 

que ocasionou a modificação substancial dos 

prazos processuais. Primeiramente, o art. 395 

sofreu modificação e não versa mais sobre o 

prazo para a defesa prévia, substituído que foi 

pelo art. 396, que estipulou o prazo de 10 dias 

para a resposta à acusação. Assim, persiste o 

prazo de 15 dias para o inquérito e oferecimento 

da acusação, sucedido por mais 10 dias para 

a resposta do réu. Após a defesa escrita, desig-

na-se audiência de instrução e julgamento em 

60 dias, com prolação de sentença. De acordo 

com eugênio Pacelli de oliveira, dever-se-ia 

adicionar o prazo de vinte e quatro horas para 

a decisão de recebimento da peça acusatória, 

o que redundaria em 86 dias.3 No entanto, 

como anteriormente isso não era computado 

na aferição do lapso total, por simetria, deixa-se 

de acrescer mais um dia à somatória. 

Se certo é que o novo rito ordinário procurou 

tornar a instrução mais célere, com a 

 concentração de atos na audiência, não se 

podem desprezar todos os prazos possíveis – tal 

como antes se fazia – para estabelecer teto que 

não deve ser ultrapassado. Se a busca é por se 

alcançar o lapso de tempo máximo que o réu 

preso poderia suportar, isso somente será feito 

com a soma de todas as variáveis. A previsão 

de memoriais (cinco dias sucessivos) e de 

sentença (20 dias), após a audiência, em causas 

mais intrincadas, já abrangeria a complexidade 

usualmente mencionada para se justificar a 

dilação da instrução e a superação do limite 

temporal objetivamente previsto. Seriam mais 

30 dias acumulados que se prestariam para 

compensar o retardamento por “complexidade 

do caso ou (d)o número de acusados” (art. 403, 

§ 3º) que se depreendem, v.g., do concurso de 

agentes e/ou de crimes ou de questões fáticas 

e jurídicas de elevada indagação.

Fica claro que a soma que sustentava o prazo de 

81 dias não mais existe. A duração passou para 

115 dias, ou 135 dias para os processos que 

tramitam na Justiça Federal, cujo inquérito pode 

ser concluído em 15 dias, prorrogável por igual 

período (art. 66 da lei n. 5.010/66). Isso não 

representa supressão de garantias do réu preso, 

por ter-se elevado o prazo para a formação da 

culpa. Revela, em verdade, o estabelecimento 

de limite certo, que se compatibiliza com a 

ordinária multiplicação de processos, o insu-

ficiente número de juízes para conduzi-los 

3 olIveIRA, eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 12 ed. Rio de Janeiro: lumen Juris, 2009, p. 496.
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e a necessidade de menor restrição possível 

da liberdade de locomoção. Aponta para o 

retorno à jurisprudência que não se valia da 

largueza do princípio da razoabilidade para 

justificar atrasos na persecução penal, sinto-

máticos da disfuncionalidade do sistema de 

justiça criminal. 

Se inócuas são as previsões de prazo para cujo 

descumprimento não se impõe sanção, não 

escapa dessa linha de raciocínio a estipulação 

de prazos que podem ser estendidos caso 

ultrapassados. é induvidoso de que o respeito a 

prazo exato na conclusão da instrução criminal 

consiste em mais profícua tutela dos direitos 

do acusado, como sucedâneo da opção por 

uma proporcionalidade que se apoia no tempo 

indefinido, além de mais se aproximar da 

essência do princípio da razoável duração do 

processo. A superação do termo certo somente 

se explicaria em situações excepcionais, afora 

a complexidade do caso ou do número de 

acusados. Ser razoável, para evitar excessos, 

deve constituir-se regra, mas não é nada 

aceitável fazer da razoabilidade regra em se 

tratando de privação da liberdade, sobretudo 

porque, neste ponto, a prisão provisória se 

posta como exceção.

ReFeRÊNCIAS BIBlIoGRÁFICAS

FARIA, José eduardo. o direito num cenário em transformação. Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, São Paulo, n. 17, jan./mar., 1997.

olIveIRA, eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 12 ed. Rio de Janeiro: lumen Juris, 

2009.
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1  Breve Histórico

1.1 criaçÃo da rede Ferroviária 

Federal s/a

A Rede Ferroviária Federal S/A – RFFS/A – foi 

criada pela lei nº 3.115/57, a qual incorporou 

as estradas de ferro de propriedade da União, 

consoante o disposto no artigo 1º.

Art. 1º - Fica o Poder executivo autorizado 

a constituir, nos termos da presente lei, uma 

sociedade por ações sob a denominação de 

Rede Ferroviária  Federal  Sociedade Anônima 

– RFFS/A, à qual serão incorporadas as estra-

das de ferro de propriedade da União e por 

ela administrada, assim com as que venham 

a ser transferidas ao domínio da União, ou 

cujos contratos de arrendamento sejam en-

campados ou rescindidos.

revisÕes Previdenciárias de eX-Ferroviários receBedores de 
comPlementaçÃo À conta da uniÃo com diFerenças Pretéritas

Jonas Alves de Souza*

*técnico Judiciário e Contador Judicial da Subseção Judiciária de Juiz de Fora. Pós-graduado em Direito Previdenciário. 

ReSUMo

As ações relativas à aplicação das revisões de benefícios previdenciários de ex-ferroviá-

rios recebedores de complementação à conta da União, vêm sendo extintas, de plano, 

pelo Poder Judiciário, quer pela não demonstração pelo autor de que o reajuste pleiteado 

tornará o benefício previdenciário propriamente dito superior à remuneração da ativa, 

ou, ainda, de que o recebimento dos proventos, como se na ativa estivesse, não gera 

qualquer prejuízo. tais fundamentações são baseadas no Decreto-lei nº 956/69 e nas 

leis nº 8.186/91 e 10.478/02, os quais garantiram aos ferroviários inativos a percepção 

de seus proventos, como se na ativa estivessem. entretanto, tais ações revisionais são 

possíveis, conforme demonstrado em estudo de caso apresentado a seguir.

PAlAvRAS-CHAve: Revisões. Benefícios previdenciários. ex-ferroviários. 
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1.2 comPlementaçÃo das aPosenta-

dorias dos eX-Ferroviários nos ter-

mos do decreto-lei nº 956/69

Com o objetivo de propiciar a igualdade perma-

nente do valor recebido entre inativos e ativos 

foi editado o Decreto-lei nº 956/69, que deu 

nova roupagem ao denominado instituto da 

paridade.

entretanto, tal benesse aplicava-se tão somente 

aos ferroviários servidores públicos e autár-

quicos ou contratados em regime especial pela 

Rede Ferroviária Federal S/A, a teor do seguinte 

dispositivo:

Art. 1º - As diferenças ou complementações de 

proventos, gratificações adicionais ou quinquê-

nios e outras vantagens, excetuado o salário famí-

lia, de responsabilidade da União, presentemente 

auferidos pelos ferroviários servidores públicos e 

autárquicos federais ou em regime especial apo-

sentados da previdência social, serão mantidas e 

pagas pelo Instituto Nacional de Previdência So-

cial por conta do tesouro Nacional, como parcela 

complementar da aposentadoria, a qual será com 

esta reajustada na forma da lei orgânica da Previ-

dência Social.

1.3 eXtensÃo da Paridade aos eX-

Ferroviários celetistas

Até o advento do Decreto-lei nº 956/69, 

somente os ferroviários servidores públicos e 

autárquicos ou contratados em regime especial 

pela Rede Ferroviária Federal S/A faziam jus à 

percepção da complementação, enquanto os 

demais, ditos celetistas, não a recebiam.

essa distorção foi corrigida com a publicação da 

lei nº 8.186/91, conforme dispositivos abaixo 

transcritos:

Art. 1º - é garantida a complementação da apo-

sentadoria paga na forma da lei orgânica da 

Previdência Social – loPS aos ferroviários admi-

tidos até 31 de outubro de 1969, na Rede Ferro-

viária Federal S/A – RFFS/A, constituída ‘ex vi’ da 

lei 3.115, de 16 de março de 1957, suas estradas 

de ferro, unidades operacionais e subsidiárias.

Art. 2º - observadas as normas de concessão 

de benefícios da lei Previdenciária, a comple-

mentação da aposentadoria devida pela União é 

constituída pela diferença entre o valor da apo-

sentadoria paga pelo Instituto Nacional do Segu-

ro Social (INSS) e o da remuneração do cargo 

correspondente ao do pessoal em atividade na 

RFFS/A e suas subsidiárias, com a respectiva gra-

tificação adicional por tempo de serviço.

Art. 3º - os efeitos desta lei alcançam também os 

ferroviários, ex-servidores públicos ou autárqui-

cos que, com base na lei nº 6.184, de 11 de de-

zembro de 1974, e no Decreto-lei nº 5, de 4 de 

abril de 1966, optaram pela integração nos qua-

dros da RFFS/A sob o regime da Consolidação das 

leis do trabalho, inclusive os tornados inativos no  



10 JUStIçA eM RevIStA 

período de 17 de março de 1975 a 19 de maio 

de 1980.

1.4 Forma de reaJustamento da aPo-

sentadoria comPlementada e das 

condiçÕes Para seu receBimento 

o reajuste das aposentadorias complemen-

tadas obedecerá aos mesmos prazos e condi-

ções em que for reajustada a remuneração do 

ferroviário em atividade, de forma a assegurar 

a permanente igualdade entre inativos e ativos, 

conforme teor do parágrafo único, do art. 2º 

da lei retromencionada.

Para efeito de recebimento da complemen-

tação é condição “sine qua non” que o 

beneficiário ostente a condição de ferroviário 

na data imediatamente anterior ao início da 

aposentadoria previdenciária, além de ter sido 

admitido até 31 de outubro de 1969, na Rede 

Ferroviária Federal S/A – RFFS/A.

1.5 da lei 10.478, de 28 de JunHo de 

2002

esse diploma legal estendeu, a partir de 1º de 

abril de 2002, a complementação aos ex-fer-

roviários admitidos até 21 de maio de 1991, 

mantendo inalterados os demais dispositivos 

da lei nº 8.186, de 21 de maio de 1991.

2  as revisÕes de BeneFícios Previden-

ciários e a nÃo aPlicaBilidade aos 

aPosentados do reGime Geral da 

Previdência social receBedores de 

comPlementaçÃo À conta da uniÃo

Periodicamente surgem ações revisionais, 

dentre as quais se destacam oRtN/otN, IRSM 

de fevereiro/94 – 39,67%, art. 144 – “buraco 

negro”, art. 26 da lei 8.870/94 – “fator a recu-

perar”, etc.

tais ações decorrem do reconhecimento insti-

tucional por parte do Instituto Nacional do 

Seguro Social ou mesmo de decisões reiteradas 

do Poder Judiciário.

Invariável e lamentavelmente essas revi-

sões não têm sido estendidas aos ex-ferro-

viários, a teor da Sentença no processo de 

nº 2004.38.00724481-61 – Seção Judiciária de 

Minas Gerais, cujo excerto a seguir se trans-

creve, na parte que interessa:

[...]

4) Aplicação da variação nominal da oRtN/otN, 

IRSM, Súmula 260/tRF, demais índices e majo-

ração 100% pensão: com efeito, o segurado ex-

ferroviário apresenta uma situação peculiar, vez 

que recebe complementação de aposentadoria 

por parte do tesouro Nacional. ou seja, a remu-

neração desse segurado sempre foi formada por 

1 BRASIl. Seção Judiciária de Minas Gerais. Processo nº 2004.38.00.724481-6. Autora: Maria do Carmo Araújo e Silva. Réu: INSS. Relator: Juiz 
Federal Pedro Pereira Pimenta. Belo Horizonte, 3 de agosto de 2006. DJ: 03.12.2007.
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duas verbas distintas: parcela do INSS e parcela da 

União; sendo que sempre que uma diminuía a ou-

tra aumentava em igual valor, ficando inalterada a 

quantia total.

Ademais, caso venha a receber qualquer impor-

tância relativa à aplicação dos índices pleiteados 

nos salários de contribuição de seu benefício, eles 

deverão em contrapartida devolver à União Fede-

ral as importâncias correspondentes, recebidas a 

título de complementação.

Desta forma, ainda que seu benefício tenha sido 

reduzido pela inobservância do INSS quanto a não 

aplicação do  índice integral no primeiro reajuste, 

esta ausência foi economicamente suprida pela 

complementação recebida, que garantia, e ainda 

garante, ao segurado (dependente) à percepção de 

proventos (pensão) equivalente ao mesmo salário 

pago a seus pares que se encontram na ativa.

III – Dispositivo:

Isso posto, JulGo eXtinto o Processo, sem 

resoluçÃo do mérito, nos termos do art. 

267, vI/CPC.

Nesse mesmo sentido o tribunal Regional 

Federal da 5ª Região também extinguiu o 

processo2, porém com a alegação de que 

somente a União teria interesse em pleitear a 

revisão, conforme ementa a seguir transcrita:

PRevIDeNCIÁRIo e PRoCeSSUAl CIvIl. APo-

SeNtADoRIA. eX-FeRRovIÁRIo. RevISão. IN-

teReSSe De AGIR.

- Pedido de revisão de aposentadoria segundo o 

enunciado da Súmula 260 do tRF. Alegação de 

defasagem em face dos índices arbitrariamente 

aplicados pelo INSS no reajuste.

- A aposentadoria de ex-ferroviário é paga pelo 

INSS, mas custeada em parte pela União, na forma 

da lei nº 8.186/91. A sistemática adotada garante 

ao segurado uma renda equivalente à remunera-

ção do pessoal em atividade na Rede Ferroviária 

Federal S/A – RFFS/A. Ao valor pago pelo INSS, 

acresce-se um complemento devido pela União, 

de forma a assegurar a equiparação com os rendi-

mentos dos empregados da ativa.

- eventual defasagem na parcela financiada pelo 

INSS não é suportada pelo demandante, mas pela 

União, responsável pela diferença entre a aposen-

tadoria paga pela autarquia e a remuneração do 

cargo. Somente a União teria interesse em pleitear 

a revisão, com vistas a reduzir sua cota, e não o 

segurado. Precedentes deste tribunal.

- Manutenção da sentença de extinção do processo 

sem julgamento do mérito (art. 267, vI, do CPC.

e ainda a egrégia 6ª turma do tribunal Regional 

Federal da 4ª Região3 concluiu ser indevido o 

pagamento de quaisquer diferenças pretéritas, 

consoante teor da ementa que a seguir se 

reproduz:

eMBARGoS A eXeCUção. PRevIDeNCIÁRIo. 

RevISão De BeNeFÍCIoS CoMPleMeNtADoS 

PelA UNIão. ReDe FeRRovIÁRIA FeDeRAl S/A 

– RFFS/A. INteReSSe PRoCeSSUAl. INeXIStÊN-

CIA De DIFeReNçAS.

2 BRASIl. tRF5. AC nº 396606/Ce (2003.81.00026925-3). Quarta turma. Apelante: União e outros. Apelado: José laurindo da Costa. Relator: 
Desembargador Federal edílson Nobre. Recife, 08 de maio de 2007. DJ: 21.06.2007.

3 BRASIl. tRF4. AC: nº 2002.70.09.000145-9/PR. Sexta turma. Apelante: INSS. Apelado: Hamilton Fogaça. Relator: Desembargador Federal João 
Batista Pinto Silveira. Porto Alegre, 06 de agosto de 2008. DJ: 29.09.2008.
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1. Mesmo percebendo complementação de pro-

ventos, possui o segurado o necessário interesse 

processual em pleitear reajustamento do benefício 

recebido da previdência oficial, mesmo que dessa 

revisão não resulte para o segurado qualquer van-

tagem econômica imediata, eis que não lhe pode 

ser subtraído o direito de postular que cada uma 

dessas parcelas seja paga dentro dos parâmetros 

próprios, demarcados em lei.

2. todavia, a correta distribuição dos encargos de 

seu benefício não pode resultar, pelo princípio da 

razoabilidade, em novo pagamento daquilo que 

já lhe fora pago, ainda que à conta dos cofres da 

União.

3. Indevido o pagamento de quaisquer diferenças, 

a execução se exaure com a simples alteração das 

proporções das parcelas de aposentadoria e com-

plemento de aposentadoria devidos pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS e pela União.

tais argumentações, aliadas ao fato de os 

aposentados/autores não demonstrarem que 

os reajustes postulados tornarão o benefício 

previdenciário propriamente dito superior à 

remuneração da ativa, resultam na extinção dos 

processos, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 267, inciso vI, do Código do Processo 

Civil - CPC.

3  eXPosiçÃo de caso

trata-se de aposentado, ex-ferroviário, rece-

bedor de complementação à conta da União, 

cuja ação foi ajuizada na Subseção Judiciária 

de Juiz de Fora, pleiteando-se a aplicação dos 

índices de oRtN/otN.

3.1 Forma de cálculo da renda 

mensal inicial - rmi

A legislação vigente à época estabelecia que 

o cálculo da Renda Mensal Inicial –RMI – das 

aposentadorias por tempo de serviço, por 

idade e especial corresponderia a 1/36 (um 

trinta e seis avos) da soma dos salários de 

contribuição imediatamente anteriores ao mês 

do afastamento da atividade, até o máximo 

de trinta e seis, apurados em período não 

superior a quarenta e oito meses. 

3.2 da aBranGência da reFerida 

revisÃo

essa revisão engloba os benefícios conce-

didos entre o período de 17/06/77 até a 

promulgação da CR/88, não significando, 

entretanto, que o simples fato de a Data de 

Início do Benefício – DIB – estar compreen-

dida no interregno acima resulte na apuração 

de diferenças pretéritas. 

3.3 Procedimento a ser adotado 

Para veriFicaçÃo da Procedência do 

Pedido

Deve-se primeiramente refazer o cálculo da 

Renda Mensal Inicial – RMI, utilizando-se 

para tanto os salários de contribuição 
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constantes no Processo Administrativo ou nos 

autos, não significando, entretanto, que o autor 

fará jus à revisão pretendida.

3.4 recálculo da renda mensal 

inicial - rmi

esclarecidos todos os tópicos pertinentes 

à questão, passa-se ao recálculo da RMI, 

utilizando os salários de contribuição cons-

tantes dos autos, cujo valor será alterado de 

Cr$94.140,24 para Cr$103.641,85. Uma vez 

apurada alteração no valor da RMI e da renda 

mensal, deve-se confrontar a diferença entre a 

renda mensal devida e a recebida, proveniente 

da aplicação dos índices acima mencionados, 

com o valor da complementação recebida, 

conforme planilha em anexo:

4  demonstraçÃo da viaBilidade da aPli-

caçÃo das revisÕes aos eX-Ferroviários 

receBedores da comPlementaçÃo À con-

ta da uniÃo

Da análise da planilha em anexo, conclui-se 

que os argumentos expendidos no processo 

 nº 2004.38.01.724481-6, citado anteriormente, 

são insubsistentes. 

No que se refere à devolução por parte do 

autor de qualquer importância, proveniente 

dos índices pleiteados para a União, é de 

se mencionar que, da análise da “coluna e” 

constata-se que o valor da complementação 

foi reduzido de R$182,08 para R$46,42 entre 

o período de janeiro/02 a maio/05. Nessa 

mesma data, faria jus a R$76,81 – “coluna 

B”. ou seja, a diferença a que ele teria direito 

suplantou o valor da complementação, origi-

nando uma diferença de R$30,39 (R$76,81 

– R$46,42). Portanto, o autor nada tem a 

devolver à União, uma vez que foi deferido 

somente o que lhe seria devido.

Da mesma forma, deve-se olhar com certa 

reserva a afirmação de que “a não aplicação 

do índice integral no primeiro reajuste foi 

economicamente suprida pela complemen-

tação recebida, garantido ao segurado (depen-

dente) a percepção dos proventos (pensão) 

equivalente ao mesmo salário pago aos seus 

pares que se encontram na ativa”.

Isso porque, no presente caso, a majo-

ração da renda mensal inicial – RMI – 

para Cr$103.641,85 representou um 

acréscimo de 10,09% na parte previdenci-

ária (Cr$103.641,85/Cr$94.140,24). Consi-

derando, ainda, que a parte previdenciária, 

no período não prescrito, foi reajustada em 

9,20%, 19,71%, 4,53%, 6,36%, 5,01% e 

3,30%4, respectivamente, em 06/02, 06/03, 

05/04, 05/05, 04/06 e 04/07, e que o valor 

complementado foi reajustado somente 

4 esses reajustes foram retirados da Planilha de Cálculos da Contadoria Judicial, da Subseção Judiciária de Juiz de Fora.
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em 05/03 e 11/06 em 14,00% e 18,47% 

(R$793,73/R$696,30 e R$940,33/R$793,73), 

é forçoso concluir que a parte previdenciária 

se aproximou da complementação rece-

bida, podendo, em determinadas situações, 

superá-la. 

também merece reparo a fundamentação do 

tribunal Regional Federal da 5ª Região de 

que somente a União teria interesse em plei-

tear a revisão. é de conhecimento geral que, 

ocorrendo majoração na parte previdenciária, 

necessariamente haverá redução no valor 

complementado, o que, em tese, implicaria 

manutenção do valor total recebido (valor da 

aposentadoria mais complementação). 

entretanto, os casos devem ser analisados 

individualmente. Na planilha em anexo, 

verificou-se que, em dezembro/04 e mais 

precisamente a partir de maio/05, se apuram 

diferenças em favor do autor. Portanto, nesse 

caso, notadamente no período em que se 

apurarem diferenças em favor do autor, haverá 

também interesse de agir por parte da União, 

devendo a ela ser restituído o valor da parcela 

complementada paga a maior.

Quanto à decisão da 6ª turma do tribunal 

Regional Federal da 4ª Região no sentido de que 

a execução se exaure com a simples alteração 

das proporções das parcelas da aposentadoria 

e complemento da aposentadoria, devidos 

pelo INSS e pela União, é de se mencionar 

que se trata de uma afirmação que não levou 

em conta os aspectos técnicos envolvendo a 

questão. Deve-se recalcular o valor da Renda 

Mensal Inicial – RMI, e em seguida comparar 

os valores que seriam devidos ao autor com os 

relativos à complementação recebida. 

Somente depois desse procedimento é que 

pode ser afirmado se serão devidas ou não 

diferenças pretéritas para o autor. A prevalecer 

diferença de reajustes entre a parte previdenci-

ária e a concedida à categoria dos ferroviários 

da extinta RFFS/A, fatalmente a parte previden-

ciária superará o valor que o autor receberia 

como se na ativa estivesse. 

5  reconHecimento de diFerenças 

Pretéritas Por Parte da suBseçÃo 

Judiciária de Juiz de Fora

A partir de 2005, a Subseção Judiciária de Juiz 

de Fora, por intermédio da Contadoria  Judicial, 

tornou possível a concretização dessas revisões, 

conforme teor da sentença5 a seguir transcrita:

[...]

 5) A revisão há de respeitar o instituto da pa-

ridade existente entre a remuneração dos fer-

roviários ativos e inativos, sob pena de mal-

ferir as disposições do Decreto-lei 956/69 e 

das leis 8.186/91 e 10.478/02. Sendo assim, 

5 BRASIl. Subseção Judiciária de Juiz de Fora. Precedente da 1ª vara – Juizado especial Federal Cível. Processo nº 2006.38.01.706868-1. 
Autor: Pedro José Fernandes. Réus: INSS, RFFS/A e União. Relator: Juiz Federal Ubirajara teixeira. Juiz de Fora, 06 de setembro de 2007. DJ: 
05.11.2007
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qualquer acréscimo à “aposentadoria/pensão” 

provoca idêntica redução na “complementa-

ção”. essa conclusão não impede o agasalho 

da revisão, pois, teoricamente, o “acréscimo” 

mensal pode ter superado o montante da 

“complementação” percebida durante o lus-

tro que precedeu o aforamento da causa; ou, 

é provável que no futuro venha a ultrapassá-

la, acaso seja mantida a disparidade dos rea-

justes aplicados a essas espécies remunerató-

rias (os poucos ferroviários em atividade há 

tempos não percebem reajustes periódicos 

significativos).

6) No caso em exame, a revisão acarreta a 

majoração da RMI da aposentadoria para 

R$832,66, conforme planilha da contadoria 

judicial. o “acréscimo” provocado pela re-

visão (coluna “B” de fls. 102/103) supera a 

“complementação” percebida (coluna “e” da 

contas de fls. 102/103, a partir de junho/2003, 

razão pela qual não há diferenças relativas ao 

período anterior. 

Pelo exposto, amparado no art. 4º da lei 

10.259/01, na plausibilidade do direito invo-

cado e na natureza alimentar das diferenças 

perseguidas, antecipo os efeitos da tutela para 

determinar que o INSS promova, em trinta 

dias, a revisão do benefício do autor, fixan-

do em R$2.031,66 (dois mil e trinta e um 

reais e sessenta e seis centavos) a partir de 

01/07/2007.

No mais, julgo parcialmente procedente 

os pedidos iniciais, condenando o INSS a: 

a) promover a revisão da aposentadoria do 

 autor, incluindo na correção monetária dos 

salários de contribuição utilizados no período 

básico de cálculo o IRSM de fevereiro/1994, 

39,67%, e, por conseguinte, fixando em 

R$2.031,66 (dois mil e trinta e um reais e ses-

senta e seis centavos) a renda mensal a partir 

de 01/07/2007; b) pagar diferenças pretéritas 

observadas à prescrição qüinqüenal, devida-

mente corrigida pelo IGP-DI e majoradas por 

juros moratórios mensais de 1% a partir da ci-

tação, conforme Súmula 204 do Superior tri-

bunal de Justiça, o que totaliza a importância 

de R$2.417,23(dois mil  quatrocentos e dezes-

sete reais e vinte e três centavos), consoante 

planilha da contadoria judicial. 

em atenção ao pedido contraposto, fica as-

segurado ao poder público reduzir o “acrés-

cimo” decorrente desta revisão da “comple-

mentação” percebida pelo autor, até o limite 

desta última. 

6  eFeitos do reconHecimento da aPli-

caBilidade das revisÕes de BeneFícios 

Previdenciários aos eX-Ferroviários 

receBedores de comPlementaçÃo À 

conta da uniÃo

Ao se deferirem essas revisões, poderão ser 

alterados os valores da Renda Mensal Inicial 

– RMI – e da renda mensal relativa à parte 

previdenciária. ocorrendo majoração no valor 

da RMI, que por sua vez altere o valor da renda 

mensal relativa à parte previdenciária, os futuros 

reajustes anuais concedidos pela Previdência 
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Social, incidirão, por razões óbvias, sobre esse 

novo valor.  

6.1 imPlicaçÃo do nÃo reconHeci-

mento de que o autor é receBedor de 

comPlementaçÃo À conta da uniÃo 

e da Forma de se identiFicá-la

elaborados os cálculos e não observado que 

o autor recebe complementação à conta da 

União, apuram-se diferenças que não lhe seriam 

devidas ou mesmo diferença superior à que 

seria efetivamente devida.

Quanto à forma de se identificar se o autor/

aposentado recebe complementação à conta 

da União basta simplesmente analisar uma tela 

do sistema do INSS denominada INFBeN, na 

qual consta tratamento 54 ou 60, ou mesmo no 

próprio contracheque que contenha a rubrica 

“complemento da mensalidade reajustada.”

7  conclusÃo

Invariavelmente as revisões aqui abordadas 

não têm sido aplicadas aos ex-ferroviários 

recebedores de complementação à conta 

da União, cujos processos são extintos, sem 

resolução do mérito, sob a alegação de que 

os autores não demonstraram que o reajuste 

postulado tornará o benefício previdenciário 

propriamente dito superior à remuneração da 

ativa. ou que somente a União teria interesse 

em pleitear a revisão, com vistas a reduzir 

sua cota, ou, ainda que a execução se exaure 

com a simples alteração das proporções da 

aposentadoria e do seu complemento, sendo 

indevidas quaisquer diferenças pretéritas. 

essas fundamentações, diante das cons-

tatações aqui expostas, corroboradas por 

recentes decisões da Subseção Judiciária de 

Juiz de Fora, tornam-se desprovidas de proce-

dência, cabendo serem revistas, desde que os 

autores demonstrem interesse de agir, apre-

sentando planilha de cálculo evidenciando 

que o valor a que teriam direito, proveniente 

de qualquer revisão, superaria o valor da 

complementação. 

e, finalmente, conclui-se que, independente-

mente de serem apuradas diferenças pretéritas, 

deve-se revisar o benefício, aumentando-se 

o valor da parte previdenciária e reduzindo 

o valor da complementação, na mesma 

proporção, para eventuais reflexos futuros.
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A B C D e F

Compe-
tência 

(período 
não 

prescrito)

Dif. 
oRtN/
otN
(parte 

previden-
ciária)

valor total
recebido

(complemento
mais a parte
previdenci-

ária)

valor 
recebido

(parte
previden-

ciária)

Diferença
entre “C” 

e “D”
(comple-
mento)

valor 
devido

(“B” - “e”)

R$ R$ R$ R$ R$

jan/02 52,86 696,30 514,22 182,08 0,00

fev/02 52,86 696,30 514,22 182,08 0,00

mar/02 52,86 696,30 514,22 182,08 0,00

abr/02 52,86 696,30 514,22 182,08 0,00

mai/02 52,86 696,30 514,22 182,08 0,00

jun/02 57,72 696,30 561,53 134,77 0,00

jul/02 57,72 696,30 561,53 134,77 0,00

ago/02 57,72 696,30 561,53 134,77 0,00

set/02 57,72 696,30 561,53 134,77 0,00

out/02 57,72 696,30 561,53 134,77 0,00

nov/02 57,72 696,30 561,53 134,77 0,00

dez/02 57,72 696,30 561,53 134,77 0,00

Abono 57,72 653,54 561,53 92,01 0,00

jan/03 57,72 696,30 561,53 134,77 0,00

fev/03 57,72 696,30 561,53 134,77 0,00

mar/03 57,72 696,30 561,53 134,77 0,00

abr/03 57,72 696,30 561,53 134,77 0,00

mai/03 57,72 793,73 561,53 232,20 0,00

jun/03 69,09 793,73 672,21 121,52 0,00

jul/03 69,09 793,73 672,21 121,52 0,00

ago/03 69,09 793,73 672,21 121,52 0,00

set/03 69,09 793,73 672,21 121,52 0,00

out/03 69,09 793,73 672,21 121,52 0,00

nov/03 69,09 793,73 672,21 121,52 0,00

dez/03 69,09 793,73 672,21 121,52 0,00

Abono 69,09 745,00 672,21 72,79 0,00

jan/04 69,09 793,73 672,21 121,52 0,00

fev/04 69,09 793,73 672,21 121,52 0,00

mar/04 69,09 793,73 672,21 121,52 0,00

abr/04 69,09 793,73 672,21 121,52 0,00

mai/04 72,22 793,73 702,66 91,07 0,00

jun/04 72,22 793,73 702,66 91,07 0,00

jul/04 72,22 793,73 702,66 91,07 0,00

A B C D e F

Compe-
tência 

(período 
não 

prescrito)

Dif. 
oRtN/
otN
(parte 

previden-
ciária)

valor total
recebido

(complemento
mais a parte
previdenci-

ária)

valor 
recebido

(parte
previden-

ciária)

Diferença
entre “C” 

e “D”
(comple-
mento)

valor 
devido

(“B” - “e”)

R$ R$ R$ R$ R$

ago/04 72,22 793,73 702,66 91,07 0,00

set/04 72,22 793,73 702,66 91,07 0,00

out/04 72,22 793,73 702,66 91,07 0,00

nov/04 72,22 793,73 702,66 91,07 0,00

dez/04 72,22 793,73 702,66 91,07 0,00

Abono 72,22 745,00 702,66 42,34 29,88

jan/05 72,22 793,73 702,66 91,07 0,00

fev/05 72,22 793,73 702,66 91,07 0,00

mar/05 72,22 793,73 702,66 91,07 0,00

abr/05 72,22 793,73 702,66 91,07 0,00

mai/05 76,81 793,73 747,31 46,42 30,39

jun/05 76,81 793,73 747,31 46,42 30,39

jul/05 76,81 793,73 747,31 46,42 30,39

ago/05 76,81 793,73 747,31 46,42 30,39

set/05 76,81 793,73 747,31 46,42 30,39

out/05 76,81 793,73 747,31 46,42 30,39

nov/05 76,81 793,73 747,31 46,42 30,39

dez/05 76,81 793,73 747,31 46,42 30,39

Abono 76,81 745,00 747,31 -2,31 76,81

jan/06 76,81 793,73 747,31 46,42 30,39

fev/06 76,81 793,73 747,31 46,42 30,39

mar/06 76,81 793,73 747,31 46,42 30,39

abr/06 80,66 793,73 784,68 9,05 71,61

mai/06 80,66 793,73 784,68 9,05 71,61

jun/06 80,66 793,73 784,68 9,05 71,61

jul/06 80,66 793,73 784,68 9,05 71,61

ago/06 80,66 793,73 784,68 9,05 71,61

set/06 80,66 793,73 784,68 9,05 71,61

out/06 80,66 793,73 784,68 9,05 71,61

nov/06 80,66 940,33 784,68 155,65 0,00

dez/06 80,66 940,33 784,68 155,65 0,00

Abono 80,66 882,61 784,68 97,93 0,00

jan/07 80,66 940,33 784,68 155,65 0,00

fev/07 80,66 940,33 784,68 155,65 0,00

mar/07 80,66 940,33 784,68 155,65 0,00

DIFeReNçAS DevIDAS
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PrincíPio constitucional da ProPorcionalidade

Carlos Geraldo teixeira*

ReSUMo 

objetiva este artigo traçar algumas considerações sobre o princípio da proporciona-

lidade. Utilizado inicialmente no âmbito do Direito Administrativo, o princípio da 

proporcionalidade foi desenvolvido, principalmente, pela doutrina e jurisprudência 

alemã, ganhando status de princípio constitucional. verifica-se crescente expansão de 

sua importância e de seu campo de aplicação na defesa das liberdades, dos direitos 

fundamentais e da dignidade humana, sendo comumente objeto de estudo pela doutrina 

e aplicado, cada vez mais, pelos juízes e tribunais pátrios no âmbito constitucional. 

Merece ser ressaltada a importância do instituto, mormente em quadra contemporânea 

de valorização das normas constitucionais, sobretudo, dos direitos fundamentais, 

prevenindo ou expurgando qualquer violação dos direitos protegidos pela Constituição 

Federal, revelando-se como instrumento interpretativo na solução de eventuais colisões 

de princípios constitucionais.     

PAlAvRAS-CHAve: Princípio da proporcionalidade. Adequação. Necessidade. 

Ponderação.

* Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de lavras
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1 introduçÃo

No mundo contemporâneo, em que prepon-

deram os reclamos de intervenções estatais 

voltados ao bem-estar social1, o Direito Cons-

titucional assume papel cada vez mais impor-

tante e abrangente2. 

Hesse3, buscando formular uma definição 

do termo Constituição, dentre tantas outras 

possíveis, pois se trata de expressão plurívoca, 

acaba por sustentar que a Constituição há 

de ser entendida como uma ordem jurídica 

fundamental da coletividade que consagra as 

linhas básicas do estado e estabelece diretrizes 

e limites ao conteúdo da legislação futura. 

Para Hesse, a Constituição é uma Carta aberta 

ao futuro, o que em momento algum implica 

dissolução ou mesmo diminuição de sua força 

normativa, posto que ela não se reduz a deixar 

seus preceitos jurídicos em aberto.

A consolidação de um efetivo estado consti-

tucional exige, inexoravelmente, um modelo 

de estado de direito marcado por uma 

 Constituição efetivamente garantista4. Uma 

Constituição definidora dos fundamentos e 

objetivos norteadores das ações estatais, com 

força vinculante acerca das políticas públicas 

necessárias à sua consecução. Uma carta polí-

tica asseguradora de direitos e garantias funda-

mentais – e o mais importante – capaz de impor 

aos poderes constituídos a obrigação, relevan-

tíssima e finalística, de implementá-los. 

Com efeito, o crescimento do grau de comple-

xidade das relações sociais e as modificações 

da concepção do estado, aliados ao ideal 

democrático dominante, exigiram a previsão e 

a proteção, na nossa ordem constitucional, de 

um extenso rol de direitos fundamentais. 

A densidade problemática dos direitos funda-

mentais desdobra-se em quatro dimensões 

sucessivas ou camadas cumulativas super-

postas: direitos de primeira, segunda, de 

terceira e quarta gerações, tomando os da 

segunda, terceira e quarta gerações, do ponto 

de vista hermenêutico, uma importância 

contemporânea incomparavelmente superior 

1 Segundo Paulo Bonavides, com o estado Social, o estado-inimigo cede lugar ao estado-amigo, o estado-medo ao estado-confiança, o estado-
hostilidade ao estado-segurança.  As Constituições tendem assim a se transformar num pacto de garantia social, num seguro com que o estado 
administra a Sociedade. In: Curso de direito constitucional. 15 ed. São Paulo: Malheiros editores. 2004, p. 380. 

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

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

4 CADeMARtoRI; Sérgio. Estado de direito e legitimidade: uma abordagem garantista.1.ed. Porto Alegre: livraria do Advogado, 1999, p. 19-
32.
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à de todas as questões que outrora, no conten-

cioso constitucional, envolvia as relações entre 

os Poderes.

Na contemporânea concepção dos direitos 

fundamentais, eles devem ser analisados 

numa dimensão de norma objetiva de vali-

dade universal, de conteúdo indeterminado e 

aberto, com pilares no princípio da dignidade 

humana.

Por seu turno, na moderna concepção de que 

a Constituição é uma obra aberta, mas de 

força jurídica obrigatória e vinculante5, ganha 

relevo o papel ativo do Poder Judiciário para 

efetivá-la, prestigiando método de interpre-

tação concretista das normas constitucionais 

e sua força normativa.

Desse cenário sobressaem inovações consti-

tucionais de extrema importância e alcance, 

dentre elas, o emprego do princípio da 

proporcionalidade vinculado à hermenêutica 

concretizante, em que o Poder Judiciário 

desempenharia de forma efetiva o papel de 

guardião da Constituição, agindo com parci-

mônia e prudência, mas primando pela sua 

força normativa e concretizadora, buscando, 

por conseguinte, sempre a efetividade de suas 

normas, sem perder de vista a separação dos 

poderes, a coerência, a segurança, a primazia 

e a unidade da Constituição.

Pelo princípio da proporcionalidade, objeto 

deste trabalho, pode-se aquilatar a confor-

mação das atividades legislativas e adminis-

trativas do estado com os valores e interesses 

inscritos, expressa ou implicitamente, na 

Constituição. Constitui-se, portanto, em 

verdadeiro limite à atuação do Poder Público, 

exigindo-lhe a fiel observância não apenas da 

lei em sentido estrito – princípio da legalidade 

estrita, mas de todo o ordenamento jurídico – 

princípio da juridicidade. 

2  conceito

Para Bonavides6, citando Xavier Philippe e 

Pierre Muller, há princípios mais fáceis de 

compreender do que definir. A proporciona-

lidade entra na categoria desses princípios, 

apresentando duas noções preliminares: uma 

de acepção lata e outra de acepção estrita.  

Sentido amplo: o princípio da proporciona-

lidade é a regra fundamental a que devem 

obedecer tanto os que exercem quanto os que 

padecem o poder.

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

6 BoNAvIDeS; Paulo. p. 392, ob. cit., 2004, p.3.  
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Numa dimensão menos larga, o princípio da 

proporcionalidade se caracteriza pelo fato de 

presumir a existência de relação adequada 

entre um ou vários fins determinados e os 

meios com que são levados a cabo.

Nesta última acepção, há violação do prin-

cípio da proporcionalidade, com ocorrência 

de arbítrio, toda vez que os meios destinados 

a realizar um fim não são por si mesmos 

apropriados e ou quando a desproporção 

entre meios e fim é particularmente evidente, 

ou seja, manifesta.

o princípio da proporcionalidade pretende, 

por conseguinte, instituir, como  acentua 

Gentz, citado pelo constitucionalista Bona-

vides7, a relação entre fim e meio, confron-

tando o fim e o fundamento  de uma 

intervenção com seus efeitos  para que se 

torne possível um controle de eventual 

excesso.

Para Bonavides, a proporcionalidade é 

conceito em plena e espetacular evolução. 

trata-se de princípio constitucional, cuja 

observância independe de explicitação em 

texto constitucional, porquanto pertence à 

natureza e essência mesma do estado de 

Direito. Para o constitucionalista citado, a 

proporcionalidade possui também estatuto 

de princípio geral de direito.8 

Para aquele constitucionalista, somente se 

compreendem o conteúdo e o alcance do 

princípio da proporcionalidade, na condição 

de princípio constitucional, se considerarmos 

o advento histórico de duas concepções de 

estado de Direito:  uma, em declínio, ou de 

todo ultrapassada, que se vincula doutrina-

riamente ao princípio da legalidade, com 

apogeu no direito positivo da Constituição de 

Weimar; outra, em ascensão, atada ao prin-

cípio da constitucionalidade, que deslocou 

para o respeito dos direitos fundamentais o 

centro de gravidade da ordem jurídica.

Foi esse segundo estado de Direito que fez 

nascer, após a conflagração de 1939-1945, 

segundo Bonavides, o princípio constitu-

cional da proporcionalidade, dele derivado. 

transverteu-se em princípio geral de direito, 

agora em emergência na crista de uma revo-

lução constitucional do estilo daquela a que 

se referiu Cappelletti, relativa ao incremento 

e expansão sem precedentes do controle de 

constitucionalidade.

Do caráter teleológico do Direito infere ele 

também a questão instrumental,  de modo 

que fim e meio, em razão da regra jurídica, se 

acham numa conexão normativa e também 

numa relação sistêmica, determinada pelo 

conjunto do Direito e da Sociedade. Só a 

reflexão filosófica, diz o constitucionalista, 

7 Ibid., p. 393 e 402.

8 BoNAvIDeS; Paulo. p. 392, ob. cit., 2004, p.3
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fundamenta a proporcionalidade na relação 

fim e meio em ordem a que se possa determinar 

se tal exigência conduzirá a um princípio 

geral do direito cristalizado na máxima da 

proporcionalidade9.

Consagrada por grande parte da doutrina e 

jurisprudência pátrias como princípio consti-

tucional, não se pode olvidar que a proporcio-

nalidade tem merecido outros enquadramentos 

e considerações conceituais, sem, contudo, 

desnaturar sua  finalidade essencial de desta-

cado instrumento para a solução de colisão 

de direitos fundamentais. ora é considerada 

dever, máxima de interpretação, postulado, 

critérios, parâmetros. ousaria asseverar, 

contudo, que, praticamente, é unânime a 

consideração pela doutrina da proporciona-

lidade como verdadeiro limite à atuação do 

estado, parâmetro de interpretação acerca da 

validade e legitimidade da atuação legislativa 

e administrativa do estado.

Para Cristovam10, parece mais correto definir 

a proporcionalidade, assim como a razoabi-

lidade, como máximas, verdadeiros cânones 

de interpretação, parâmetros de aferição da 

ordenação lógica e racional do sistema jurídico 

e da atuação do Poder Público. 

Não se pode olvidar que são comumente 

designados como princípios jurídicos. Por 

certo, segundo aquele autor, a designação 

terminológica da razoabilidade e da propor-

cionalidade, como princípios constitucionais, 

não se coaduna com o conceito de princípios 

jurídicos alicerçados na teoria de Alexy – na 

qualidade de espécies normativas contrapostas 

às regras jurídicas. Nos termos da doutrina do 

jurista alemão, as regras expressam deveres 

definitivos, contendo determinações no 

âmbito do fática e juridicamente possíveis, 

somente podendo ser cumpridas ou não. em 

contrapartida, os princípios expressam deveres 

prima facie, ordenando a máxima realização 

de determinado direito, conforme as possibili-

dades reais e jurídicas existentes. o conteúdo 

definitivo dos princípios somente pode ser 

fixado após o sopesamento com outros prin-

cípios também aplicáveis a determinada situ-

ação, constituindo  verdadeiros mandamentos 

de otimização.

Assim, para o mencionado autor, resta evidente 

a impropriedade terminológica consubstan-

ciada na designação da proporcionalidade 

como princípio, porquanto essa não entra em 

disputa com outros princípios constitucionais, 

em relação de precedência condicionada às 

peculiaridades fáticas e jurídicas que marcam 

o caso concreto. A proporcionalidade, assim 

como a razoabilidade, são os parâmetros, os 

critérios e os padrões de interpretação que 

possibilitam o sopesamento entre princípios 

9 Ibid, p 394.

10 CRIStovAM; José Sérgio da Silva. Colisões entre princípios constitucionais.  1. ed.  Curitiba: Juruá editora, 2006, p. 143.
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constitucionais contrapostos e a verificação da 

legitimidade e juridicidade dos atos legislativos 

e administrativos.

Ávila enfrenta a questão da definição da propor-

cionalidade, assim como da razoabilidade, de 

forma bastante coerente e inovadora. Segundo 

o autor, ambas não podem ser enquadradas 

nem na categoria de princípios e nem na cate-

goria de regras. Não se pode considerá-las 

princípios, porque estes são definidos como 

normas imediatamente finalísticas, “normas 

que impõem a promoção de um estado ideal 

de coisas por meio da prescrição indireta de 

comportamento cujos efeitos são havidos como 

necessários àquela promoção”. Da mesma 

forma, não podem ser consideradas como 

regras, porque estas “são normas imediatamente 

descritivas de comportamentos devidas ou atri-

butivas de poder.”11

Neste sentido, Ávila defende que a proporcio-

nalidade, assim como a razoabilidade, devem 

ser entendidas como postulados normativos, 

superando-se o âmbito das normas para aden-

trar no terreno das metanormas. Podem  ser 

consideradas normas de segundo grau que 

informam a estrutura de aplicação das outras 

normas – as regras e os princípios. Não se pode 

falar, portanto, em violação dos postulados da 

razoabilidade ou proporcionalidade, mas sim 

em violação de regras e princípios que não 

foram aplicados conforme os referidos postu-

lados, cuja interpretação foi empreendida em 

desacordo com sua estruturação. em última 

análise, há que se entender os postulados 

normativos aplicativos como “deveres estrutu-

rantes da aplicação de outras normas”12.  

os postulados, diversamente dos princípios, 

não impõem a promoção de um fim, mas, sim, 

estruturam a aplicação do dever de promover 

um fim; não prescrevem imediatamente 

comportamentos, mas sim raciocínios e argu-

mentações relativos às normas que indireta-

mente prescrevem comportamentos. Da mesma 

forma, diferentemente das regras, os postulados 

não descrevem comportamentos, mas sim 

estruturam as normas que o fazem, não estão 

limitados à mera atividade de subsunção como 

ocorre com as regras, exigindo ordenação e a 

relação entre vários elementos e não a simples 

análise da correspondência entre a hipótese da 

norma e a situação fática. No dizer de Ávila:

“pode se definir o dever de proporcionali-

dade como um postulado normativo apli-

cativo decorrente da estrutura principal 

das normas e  da atributividade do Direito 

e dependente do conflito de bens jurídicos 

materiais e do poder estruturador da rela-

ção meio-fim, cuja função é estabelecer 

11 ÁvIlA; Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 89.

12 Ibid, p 90.
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uma medida entre bens jurídicos concre-

tamente relacionados”.13

3 Histórico

Para Bonavides, o princípio da proporcionali-

dade é, em rigor, antiquíssimo. Redescoberto 

nos últimos duzentos anos, tem tido aplicação 

clássica e tradicional no campo do Direito 

Administrativo14.

As raízes da proporcionalidade podem ser 

buscadas na passagem do estado absolutista 

para o estado liberal-individualista, quando se 

percebeu a necessidade de controle do poder 

ilimitado do monarca. o advento do estado 

de Direito exigiu a atenuação do “poder de 

polícia real” antes ilimitado e legitimado pela 

lei, passando a ser por ela limitado e contro-

lado. A proporcionalidade despontou como 

um obstáculo aos desmandos do monarca, 

demarcando os meios empregáveis e os fins 

que poderia prosseguir15.

Conforme entendimento de Barros, o germe do 

instituto deve ser buscado na ideia de garantia 

da liberdade individual face aos interesses da 

Administração. “essa consciência de que exis-

tiam direitos oponíveis ao próprio estado e que 

ele, por sua vez, deveria propiciar, fossem tais 

direitos respeitados, decorreu das teorias jusna-

turalistas formuladas na Inglaterra dos séculos 

XvII e XvIII”.16 

Segundo Cristóvam17, o fundamento de apli-

cação destas balizas limitadoras da ação do 

estado e garantidoras dos direitos fundamentais 

dos cidadãos é o jusnaturalismo, essa ordem 

de valores imanentes à personalidade humana, 

tomada pelo homem a fim de viver com retidão 

e segundo os preceitos de justiça. Um direito 

natural, fruto da história e da cultura das civi-

lizações, com ela evoluindo e se adaptando às 

variações de tempo e espaço.

o Direito Administrativo consagrou a máxima 

da proporcionalidade como uma evolução do 

princípio da legalidade. Inicialmente a ideia 

de proporção se ligava  somente às penas. 

Posteriormente, passou-se a exigir que os atos 

administrativos fossem adequados ao cumpri-

mento das finalidades da lei, e que os meios 

usados não ferissem em demasia os direitos 

dos cidadãos.18

13 Ibid, p. 89-90.

14 BoNAvIDeS; Paulo, p. 398, ob. cit , 2004, p. 3.

15 BARRoS; Suzana de toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais. 
1 ed. Brasília: livraria e editora Brasília Jurídica, 1996, p. 33.

16 Idem, p. 33.

17 CRIStÓvAM; José Sérgio da Silva, p. 158, ob. cit., 2006,  p 7. 

18 BARRoS; Suzana de toledo, p. 35, 1996, ob. cit. acima. 
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o Direito francês desenvolveu o controle da 

proporcionalidade dos atos da Administração 

Pública como decorrência da evolução da 

teoria do desvio do poder. trata-se de um 

meio de controle judicial da atividade admi-

nistrativa, consistente na invalidação daqueles 

atos do Poder Público destoantes da finalidade 

inscrita na norma – finalidade esta sempre 

vinculada à satisfação do interesse público, 

ou que, embora praticados mirando o inte-

resse público, não cumprem o fim específico 

prescrito na norma.

No decorrer do Século XX em diversos países, 

dentre eles a Suíça, espanha e Portugal, a 

máxima da proporcionalidade se encontra 

expressamente positivada pelo ordenamento 

jurídico, sendo que, em outros, ela decorre 

diretamente do estado de Direito (Alemanha, 

Brasil).  e esta máxima se converteu em prin-

cípio constitucional por obra da doutrina e 

da jurisprudência, sobretudo na Alemanha e 

na Suíça. 

Merece posição de destaque a Alemanha, país 

onde o princípio da proporcionalidade deitou 

raízes mais profundas, a quem cabe a formu-

lação atual do princípio da proporcionalidade 

no âmbito constitucional, notadamente no 

campo dos direitos fundamentais. A promul-

gação da lei Fundamental de Bonn (1949) 

representa, assim, marco inaugural do prin-

cípio da proporcionalidade em âmbito cons-

titucional, ao colocar o respeito aos direitos 

fundamentais como núcleo central de toda a 

ordem jurídica (art. 19). 

Pode-se dizer que o tribunal Constitucional 

alemão é quem vem aplicando o princípio 

da proporcionalidade no Direito europeu, 

quando do controle das leis restritivas de 

direitos. os parâmetros da proporcionalidade 

vêm sendo usados para invalidar leis que são 

aparentemente arbitrárias, contudo, de difícil 

comprovação quando do seu confronto com 

a Constituição. o controle jurisdicional da 

constitucionalidade das leis, segundo crité-

rios de proporcionalidade, desenvolvido pelo 

tribunal Constitucional alemão, repercutiu 

em grande parte da europa e, mais recente-

mente, em países da América latina como o 

Brasil.19

4 PrincíPio da ProPorcionalidade 

na cF Brasileira de 1988

Afirma Cristóvam20 que no Brasil não há 

consenso por parte da doutrina acerca da sede 

material da proporcionalidade.

Parte considerável da doutrina brasileira, 

acompanhada pela jurisprudência do StF, 

19 MeNDeS; Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos de Direito Constitucional. 1 ed. São Paulo: Celso 
Bastos editor, 1998, p. 68. 

20 CRIStÓvAM; José Sérgio da Silva, p. 156, ob. cit., 2006,  p 7
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tende a reconhecer que o status constitucional 

da proporcionalidade deve ser buscado na 

cláusula do devido processo legal, disposta 

no artigo 5º, lIv da CF, o mesmo dispositivo 

que encerra a razoabilidade. 

Isso decorre, em grande medida, segundo o 

autor, da relação de sinonímia que boa parte 

da doutrina atribui a estes princípios, ou 

máximas. De acordo com o  mesmo autor, a 

referida relação de sinonímia não se sustenta 

ante uma análise criteriosa dos dois insti-

tutos, quer por questões de origem, quer por 

diferença de estrutura, quer por diferença de 

aplicação. Assim, e segundo o mesmo autor, 

a inexistência de completa identidade entre 

a proporcionalidade e a razoabilidade justi-

fica o estudo de possíveis outros espaços de 

justificação da proporcionalidade na ordem 

constitucional brasileira. 

Sustenta Bonavides21 que a proporcionalidade, 

no Brasil, “pode não existir como  norma geral 

de direito, mas existe como norma esparsa no 

texto constitucional. A mesma noção  se infere 

de outros princípios que lhe são afins, entre 

os quais avulta, em primeiro lugar, o princípio 

da igualdade, sobretudo em se atentando 

para a passagem da igualdade-identidade à 

igualdade-proporcionalidade, tão caracterís-

tica da derradeira fase do estado de direito”.

trata-se, portanto, de instituto implícito e 

positivado em nosso ordenamento consti-

tucional que, embora ainda não formulado 

como norma jurídica global, decorre “do 

espírito que anima em toda a sua extensão e 

profundidade o § 2º do art. 5º, que  abrange a 

parte não escrita ou não expressa dos direitos 

e garantias da Constituição. Aninha-se, 

portanto, juntamente com “aqueles direitos e 

garantias cujo fundamento decorre da natu-

reza do regime, da essência impostergável do 

estado de Direito e dos princípios que este 

consagra e que fazem inviolável a unidade 

da Constituição”.22

Conclui Cristóvam23 que este “realmente 

parece ser o status da proporcionalidade 

na ordem constitucional brasileira, uma 

máxima implicitamente reconhecida pela 

Constituição, que decorre diretamente do 

estado constitucional de direito, do regime 

e dos princípios que informam o nosso 

modelo constitucional, gozando da proteção 

prescrita no artigo 60, § 4º, Iv da CRFB, em 

virtude do disposto em seu artigo 5 º, § 2º, 

quando assegura que “os direitos e garantias 

expressos nesta Constituição não excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios 

por ela adotados, ou dos tratados internacio-

nais em que a República Federativa do Brasil 

seja parte”.

21 BoNAvIDeS, Paulo. p. 434, ob. cit., 2004, p. 3. 

22 Ibid, p396.

23 CRIStÓvAM; José Sérgio da Silva, p. 157, ob. cit.,2006, p. 7.
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5 o PrincíPio da ProPorcionalidade 

e seus suBPrincíPios ou elementos 

constitutivos

A doutrina constitucional alemã, em uma 

visão estrutural e funcional, estabeleceu três 

elementos parciais que compõem o princípio 

da proporcionalidade, sendo de enorme rele-

vância na condição de níveis de averiguação 

de vícios substanciais das leis ou dos atos 

administrativos, parâmetros impositivos de 

limites à atuação do Poder Público. São eles: 

conformidade ou adequação dos meios, a 

exigibilidade ou necessidade e a ponderação 

ou proporcionalidade em sentido estrito.

Saliente-se que existe uma relação de prece-

dência e subsidiariedade na aplicação desses 

elementos, que exige seja analisada primeira-

mente a adequação da medida legislativa ou 

administrativa; posteriormente, se adequada 

a medida, deve-se aferir sua necessidade; e, 

caso adequada e necessária a medida, há que 

se aplicar a medida de ponderação.

5.1 conFormidade ou adequaçÃo 

dos meios

Segundo Bonavides24, citando Zimmerli, a 

conformidade ou adequação, também chamada 

de pertinência ou aptidão, nos deve dizer se 

determinada medida representa “o meio certo 

para levar a cabo um fim baseado no interesse 

público”, conforme a linguagem constitucional 

dos tribunais. examinam-se aí a adequação, a 

conformidade ou a validade do fim. logo se 

percebe que esse elemento confina e até mesmo 

se confunde com o da vedação ao arbítrio que 

alguns utilizam com o mesmo significado do 

princípio geral da proporcionalidade.

Canotilho25, ao se pronunciar sobre esse 

subprincípio, leciona:

“entre o fim da autorização constitucional 

para uma emanação de leis restritivas e o 

exercício do poder discricionário por par-

te do legislador ao realizar esse fim, deve 

existir uma inequívoca conexão material 

de meios e fins” (Direito Constitucional 

p. 488)

Na Alemanha, o tribunal Constitucional 

Federal, em decisão de 1971, pronunciou-se 

em igual sentido:

“o meio empregado pelo legislador deve 

ser adequado e exigível para que seja atin-

gido o fim almejado. o meio é adequado 

quando, com o seu auxílio, se pode pro-

mover o resultado desejado; ele é exigível 

quando o legislador não poderia ter esco-

lhido outro igualmente eficaz, mas que se-

ria  um meio não-prejudicial ou portador 

24 BoNAvIDeS; Paulo. p. 396 e 397, ob. cit.,2004, p. 3.

25 CANotIlHo: J.J. Gomes. Direito constitucional. 4 ed. Coimbra: Almedina, 1989, p. 488.
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de uma limitação menos perceptível ao 

direito fundamental.”26 

5.2 eXiGiBilidade ou necessidade da 

medida 

Matriz alemã. Conhecido também como 

“princípio da menor ingerência possível”, 

consiste ele no imperativo de que os meios 

utilizados para atingimento dos fins visados 

sejam os menos onerosos para o cidadão. é a 

chamada proibição do excesso. Uma lei será 

inconstitucional, por infringência ao princípio 

da proporcionalidade, “se se puder constatar, 

inequivocamente, a existência de outras 

medidas menos lesivas”.27 

5.3 ProPorcionalidade em sentido 

estrito

Igualmente desenvolvido na doutrina alemã. 

Cuida-se aqui de uma verificação da relação 

custo-benefício da medida. Isto é, da ponde-

ração entre os danos causados e os resultados 

a serem obtidos. em palavras de Canotilho, 

trata-se “de uma questão de ‘medida’ ou 

‘desmedida’ para se alcançar um fim, pesar as 

desvantagens dos meios em relação às vanta-

gens do fim”.28 

Resumidamente, no dizer de Willis Santiago 

Guerra Filho29:

“Pode-se dizer que uma medida é ade-

quada, se atinge o fim almejado, exigível, 

por causar o menor prejuízo possível e 

finalmente, proporcional em sentido es-

trito, se as vantagens que trará superarem 

as desvantagens”.

6 aPlicaçÃo

Segundo Alexy, reproduzido por Bonavides, 

enquanto o conflito de regras se resolve na 

dimensão da “validade”, a colisão de princípios 

se resolve na dimensão do “valor”. A colisão 

de princípios ocorre, por exemplo, se algo é 

vedado por um princípio, mas permitido por 

outro, hipótese em que um dos princípios deve 

recuar. Isto, porém, não significa que o princípio 

do qual se abdica seja declarado nulo, nem que 

uma cláusula de exceção nele se introduza30.

26 BverfGe, 30, 292 (316). v. Willis Santiago Guerra Filho, Ensaios de teoria constitucional, 1989, p. 87, Apud: BARRoSo; luís Roberto. Inter-
pretação e Aplicação da Constituição. 3 ed. São Paulo: Saraiva. 1999, p. 218.

27 MeNDeS; Gilmar Ferreira. Controle de Constitucionalidade. São Paulo, 1990, p. 44, Apud: BARRoSo; luís Roberto. Interpretação e Aplicação 
da Constituição. 3 ed. São Paulo: Saraiva. 1999, p. 219. 

28 CANotIlHo: J.J. Gomes. Direito constitucional. 4 ed. Coimbra: Almedina, 1989, p. 387-8, Apud: BARRoSo; luís Roberto. Interpretação e 
Aplicação da Constituição. 3 ed. São Paulo: Saraiva. 1999, p. 219.

29 ensaios de teoria Constitucional. Fortaleza: Imprensa Universitária, 1989, p. 75.

30 Para aprofundar sobre o tema: conflitos entre princípios constitucionais; vide dissertação de mestrado de MAtoS, Aníbal Magalhães da Cruz. 
Conflitos entre princípios constitucionais: elementos teóricos para uma compreensão adequada do estado Democrático de Direito. Dissertação 
(Mestrado). Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC-BH. Minas Gerais, 2010.
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Antes, quer dizer, elucida Alexy, que, em 

determinadas circunstâncias, um princípio 

cede ao outro ou que, em situações distintas, 

a questão de prevalência se pode resolver de 

forma contrária. Com isso, quer-se  dizer que 

os princípios têm um peso diferente nos casos 

concretos  e que o princípio de maior peso é o 

que prepondera31.

Com efeito, a ponderação entre os bens que 

estão em jogo é feita pela aferição dos valores, 

que é a técnica mais consentânea no caso da 

colisão entre os direitos fundamentais. 

Por seu turno, vem se tornando assente na 

doutrina brasileira que o procedimento de 

aplicação da proporcionalidade deve se dar 

da seguinte maneira:  em primeiro lugar, anali-

sa-se se há, de fato, uma colisão de direitos 

fundamentais; posteriormente, descreve-se o 

conflito, identificando os pontos relevantes do 

caso; e, por fim, procede-se, sucessivamente, 

aos exames de adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito.

Do ponto de vista jurídico, na mesma linha 

do que já ficou registrado, não há hierarquia 

entre os princípios constitucionais, ou seja, 

todas as normas constitucionais têm igual 

dignidade e importância no plano teórico. 

De forma que, no plano fático, a incidência 

delas sobre uma dada situação pode gerar uma 

colisão real entre os direitos fundamentais.  

o princípio da proporcionalidade funciona 

como critério para a solução de conflitos 

de direitos fundamentais, através de juízos 

comparativos de ponderação dos interesses 

envolvidos no caso concreto. Deve o julgador 

analisar as peculiaridades do caso concreto 

e balizar sua decisão sem prejuízo da obser-

vância de outros métodos de interpretação 

constitucional que prestigiem a força normativa 

e concretizante da Constituição pela doutrina, 

pelos julgados anteriores, pelos valores conso-

lidados pela sociedade, pela coerência e pela 

unidade constitucional.

Nesse sentido, mais uma vez, vale-se das 

lições de Paulo Bonavides32 para quem uma 

das aplicações mais proveitosas contidas 

potencialmente no princípio da proporcio-

nalidade é aquela que o faz instrumento de 

interpretação toda vez que ocorre antagonismo 

entre direitos fundamentais e se busca desde aí 

solução conciliatória, para a qual o princípio é 

indubitavelmente apropriado. As Cortes cons-

titucionais europeias, notadamente o tribunal 

de Justiça da Comunidade europeia, já fizeram 

uso frequente do princípio para diminuir ou 

eliminar a colisão de tais direitos.

Canotilho menciona que a consagração 

expressa do chamado princípio da proporcio-

nalidade “proíbe nomeadamente as  restrições 

31 BoNAvIDeS, Paulo. p. 280, ob. cit., 2004, p.3.

32 BoNAvIDeS; Paulo. p. 425, ob. cit., 2004, p. 3.
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desnecessárias, inaptas ou excessivas de 

direitos fundamentais”. Continua o mesmo 

doutrinador afirmando que “os direitos funda-

mentais só podem ser restringidos quando tal se 

torne indispensável e, no mínimo, necessário 

para salvaguardar outros direitos ou interesses 

constitucionalmente protegidos.33” 

Para o publicista espanhol Penalva34: 

A proporcionalidade é algo mais que 

um critério, regra ou elemento de juí-

zo tecnicamente utilizável para afirmar 

consequências jurídicas, porquanto: “é 

princípio consubstancial ao estado de 

Direito com plena e necessária operati-

vidade, ao mesmo passo em que a exi-

gência e sua utilização se apresentam 

como uma das garantias que se hão de 

observar em toda a hipótese em que os 

direitos e as liberdades sejam lesados”

“Cânone de grau constitucional” com 

que juízes corrigem o defeito da verda-

de da lei, bem como, em determinadas 

ocasiões, “as insuficiências legislativas 

provocadas pelo próprio estado com 

lesão de espaços jurídicos fundamen-

tais” 

Para o alemão Krueger35, ao afirmar, há cerca 

de 60 anos, que já não são os direitos funda-

mentais que valem unicamente na moldura 

das leis, mas as leis na moldura dos direitos 

fundamentais. essa constatação se afigura, para 

Paulo Bonavides36, a descoberta  do núcleo 

central de todo o processo que rege doravante 

as transformações constitucionais em proveito 

da formação e consolidação de um universo 

de liberdade, juridicamente resguardado por 

mecanismos de proteção eficazes, dos quais o 

mais importante vem a ser, indubitavelmente, 

na ordem constitucional de nossos dias, o 

princípio da proporcionalidade.

7 consideraçÕes Finais

entendido majoritariamente como princípio, 

não obstante se verificar que um enquadra-

mento científico mais criterioso estaria a lhe 

conferir a natureza de postulado, a propor-

cionalidade tem raízes antiquíssimas, à época 

do estado absolutista. o germe do instituto, 

como se viu, deve ser buscado na ideia de 

garantia da liberdade individual face aos inte-

resses da Administração. Redescoberto nos 

últimos duzentos anos, tem tido aplicação 

clássica e tradicional no campo do Direito 

Administrativo. 

33 CANotIlHo, Jose Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 2.ed. Coimbra: Almedina, 1998, p.259-260.

34 PeNAlvA; ernesto Pedraz. Constitución, Jurisdicción y Processo, p 342/343, APUD, BoNAvIDeS; Paulo, p. 395, 2004, ob. cit. p. 4

35 BoNAvIDeS; Paulo, p. 394, ob. cit.,2004, p. 3

36 Ibid, p. 394.
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Nas últimas décadas e em face de importância 

dos direitos fundamentais e como limites à 

autuação arbitrária do estado, o princípio 

adquire densidade, sobretudo pela doutrina 

e jurisprudência alemã, bem como está em 

crescente evolução principalmente diante da 

nova quadra de ordem constitucional verifi-

cada após a Segunda Guerra Mundial. Passa 

a alçar status de princípio constitucional, ora 

positivado, ora implícito, a depender da ordem 

jurídica de cada país.

Nesse quadrante, a consciência da garantia e a 

efetivação da liberdade e, de resto, dos direitos 

fundamentais provêm muito menos da lei do que 

da Constituição. A lei, no dizer de Bonavides37, 

“às vezes degrada e avilta, corrompe e escraviza 

em ocasiões sociais e políticas de profunda crise 

e comoção, gerando a legalidade das ditaduras, 

ao passo que a Constituição é sempre a garantia 

do poder livre e da autoridade legítima exerci-

tada em proveito da pessoa humana. enfim, só 

a Constituição liberta, unicamente ela devolve 

à cidadania a crença e a confiança na legitimi-

dade do poder e das leis”.

Para a plenitude da constitucionalidade mate-

rial, é imprescindível a proporcionalidade, 

um de seus instrumentos mais poderosos de 

garantia dos direitos fundamentais contra 

possíveis e eventuais excessos perpetrados 

com o preenchimento do espaço aberto pela 

Constituição ao legislador para atuar formula-

tivamente no domínio das reservas da lei.

Como um dos instrumentos de interpretação 

e controle material da constitucionalidade, 

bem como solucionador de eventuais colisões 

de princípios constitucionais, o princípio da 

proporcionalidade é exercido, precipuamente 

e em última instância, pelo Poder Judiciário, 

que, ao atuar, não deve perder de vista a sepa-

ração dos poderes, mas ser fiel à vontade do 

constituinte e buscar a efetividade das normas 

constitucionais, implementando uma interpre-

tação que leve em conta a força normativa, 

vinculativa e concretizadora da Constituição. 

Conforme leciona Barroso, “por ser uma 

competência excepcional, que se exerce em 

domínio delicado, deve o Judiciário agir com 

prudência e parcimônia. é preciso ter em linha 

de conta que, em um estado democrático, a 

definição das políticas públicas deve recair 

sobre os órgãos que têm o batismo da represen-

tação popular, o que não é o caso dos juízes e 

tribunais. Mas quando se trata de preservar a 

vontade do povo, isto é, do constituinte origi-

nário, contra os excessos de maiorias legisla-

tivas eventuais, não deve o juiz hesitar”38.

37 Ibid, p. 424.

38 BARRoSo, luís Roberto. p. 222, ob. cit.,1999, p.13.
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1 introduçÃo

o presente trabalho tem como objetivo, à luz 

das mais variadas fontes científicas, estudar 

o exercício da tributação extrafiscal e o seu 

balizamento pelo princípio da capacidade 

contributiva, cujo status é constitucional. 

Como se desenvolverá adiante, a doutrina 

tributarista, nacional e estrangeira, não é 

uniforme ao visualizar a observância concomi-

tante dos institutos da capacidade contributiva 

e da extrafiscalidade. Uma primeira corrente 

entende que o exercício da extrafiscalidade 

seria incompatível com o sistema tributário. 

Segunda corrente assevera que, no exercício 

da extrafiscalidade, a capacidade contributiva 

seria desconsiderada em detrimento do prin-

cípio do estado Social. Por fim, terceira linha 

de pensamento assinala que a extrafiscalidade 

e o princípio da capacidade contributiva 

devem buscar necessária compatibilidade.

As diferentes linhas de pensamento sugerem a 

elaboração do presente trabalho. Pretende-se 

aqui colaborar no desenvolvimento do tema 

e, por conseguinte, dar maiores subsídios 

ou fundamentos jurídicos que sirvam de 

o Balizamento do eXercício da triButaçÃo eXtraFiscal Pelo 
PrincíPio constitucional da caPacidade contriButiva
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 sustentáculo para assegurar em máxima 

medida o respeito ao princípio da capacidade 

contributiva, inclusive no exercício da tribu-

tação extrafiscal.

Feitas as considerações iniciais, torna-se impe-

rioso anotar pormenorizadamente como será 

o desenvolvimento do trabalho. 

No primeiro capítulo, serão apresentadas a 

origem e a concepção do instituto da extra-

fiscalidade. No segundo será desenvolvido o 

conteúdo do princípio da capacidade contri-

butiva e a análise da sua autonomia no orde-

namento jurídico brasileiro. Por fim, superados 

os dois primeiros capítulos, em seguida, no 

terceiro, a verificação de compatibilidade entre 

o princípio da capacidade contributiva e o 

instituto da extrafiscalidade será devidamente 

trabalhada, sendo que, para tanto, a utilização 

dos postulados normativos serão de extrema 

importância. 

2 eXtraFiscalidade

Dizem os estudiosos que a tributação existe 

antes do surgimento do estado moderno, 

estando presente no seio dos mais remotos 

grupos sociais politicamente organizados. 

o exercício da tributação já estava presente na 

primeira civilização do mundo – Suméria –, 

localizada na região sul da Mesopotâmia, que 

utilizava o tributo como interessante método 

de imposição pecuniária dos vencedores 

sobre os vencidos nas guerras. 

De fato, o exercício do poder tributante teve 

vários fundamentos ao longo dos anos1. No 

estado Social, em meados do século XX, espe-

cificamente após a Primeira Grande Guerra 

Mundial, o estado até então abstencionista, 

teve que se tornar presente e interventor. 

tornou-se necessária a atuação estatal para 

afastar a injustiça social vivenciada. Surgiu, 

por conseguinte, a figura da extrafiscalidade, 

importante instrumento do estado para, por 

meio da tributação, intervir ou direcionar a 

economia, os objetivos de ordem constitu-

cional e a sociedade em geral. Desde então, 

inclusive no neoliberalismo, a figura da extra-

fiscalidade resta presente como importante 

fundamento para o exercício da tributação.

Pois bem. o estado, por meio da tributação, 

consegue obter os recursos necessários para 

organizar em sentido amplo a vida social. 

esses recursos auferidos podem suprir os 

custos e os investimentos do estado, como, 

por exemplo, a remuneração das pessoas 

investidas em funções públicas – agentes 

públicos –, a proteção, a segurança, a efeti-

vação de todos os direitos constitucionais 

sociais etc. 

1 A evolução dos fundamentos utilizados ao longo da história para o exercício do poder tributante não será objeto do presente trabalho. No en-
tanto, importante mencionar a existência de importante e conciso estudo de autoria da Juíza Federal Simone lemos Fernandes (2004, p. 03-51) 
sobre o tema. 
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A tributação fiscal tem como finalidade arrecadar 

os recursos necessários para suprir os custos e os 

investimentos do estado.

todavia, como apontado, desde o estado Social, 

os tributos podem servir como importante 

mecanismo disponível ao legislador para buscar 

outras finalidades ou objetivos constitucionais. 

em outros termos, com a concessão de incen-

tivos fiscais ou com a majoração dos tributos, o 

legislador poderá induzir condutas dos cidadãos 

visando efetivar alguns objetivos, como preser-

vação do meio ambiente, economia, importação, 

exportação, preservação da vida e da saúde etc. 

logo, quando o tributo pretende alcançar outro 

objetivo além da arrecadação, fala-se em tributos 

extrafiscais2.

Nessa linha expositiva, José Marcos Domingues 

de oliveira assevera que a tributação extrafiscal 

é aquela 

“orientada para fins outros que não a cap-

tação de dinheiro para o erário, tais como 

a redistribuição da renda e da terra, a defe-

sa da economia nacional, a orientação dos 

investimentos privados para setores produ-

tivos, a promoção do desenvolvimento re-

gional, etc.” (olIveIRA, 1998, p. 115)

Na mesma linha de raciocínio, luciano 

Amaro aponta que tributação com finalidade 

 extrafiscal é aquela que “com a imposição, não 

se deseja arrecadar, mas estimular ou deses-

timular certos comportamentos, por razões 

econômicas, sociais, de saúde etc.”. (AMARo, 

2005, p. 89)

Klaus tipke (2002, p. 75) anota que o Direito 

tributário é importante instrumento utilizado 

pelos políticos especialmente nos períodos 

eleitorais. o autor assinala que por detrás de 

qualquer benefício fiscal sempre haverá grupos 

de pressões diretamente interessados.

Nessa linha expositiva, compreende-se como 

extrafiscalidade o exercício do poder tributante 

pelo estado, cuja finalidade principal é incen-

tivar condutas ou desencorajá-las, de tal modo 

que os objetivos constitucionalmente previstos 

possam vir a ser alcançados em máxima 

medida, sendo que a arrecadação de recursos 

possui papel acessório ou secundário.

o texto constitucional vigente possui alguns 

dispositivos que carregam em si verdadeira 

ideia de extrafiscalidade. A título de ilustração, 

pode-se citar o art. 5º, lXXIII que isenta de 

taxa judiciária o cidadão, independentemente 

da sua situação econômica, que propuser 

ação popular visando “anular ato lesivo ao 

patrimônio público ou de entidade de que o 

estado participe, à moralidade administrativa, 

ao meio ambiente e ao patrimônio histórico 

2 ernesto lejeune valcárcel (2001, p. 223-224) ensina claramente que, no Direito tributário, não se pode visualizar o tributo tendo como única 
finalidade gerar a arrecadação de recursos. os tributos, segundo o autor, podem servir para desempenhar outras funções no ordenamento jurí-
dico.
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e cultural”. o objetivo é que o estado deixe 

de arrecadar a taxa devida, como estímulo 

ao cidadão de participar efetivamente na 

proteção de bens públicos de modo geral. 

De igual modo, pode-se detectar o exercício 

da extrafiscalidade quando da utilização da 

progressividade como importante artifício da 

tributação do IPtU, de acordo com a (não) 

utilização devida do imóvel, conforme se afere 

da leitura conjunta dos artigos 156 e 182 da 

Constituição. 

Assim, o objeto central do presente é verificar 

se o exercício da tributação extrafiscal no Brasil 

não deve observar preceitos normativos de 

ordem constitucional, ou seja, sem limitadores 

ou barreiras, como é o caso princípio da capa-

cidade contributiva, positivado literalmente na 

Constituição. Nessa esteira, torna-se imperioso 

detectar o conteúdo do princípio em comento, 

que será objeto do tópico seguinte.

3  c o n t e Ú d o  e  a u t o n o m i a 

d o  P r i n c í P i o  d a  c a P a c i d a d e 

contriButiva na crFB/88 

Da análise individualizada do artigo 145, § 1º, 

da Constituição e com a sua análise conjunta 

com outros enunciados normativos constitu-

cionais, pode-se constatar o verdadeiro e real 

alcance do princípio. 

A Constituição de 1988 positiva ideais diversos, 

liberais e sociais. Mas, a partir da observação 

conjunta dos mais variados dispositivos cons-

titucionais, nenhum se visualiza que possa 

confrontar ou colidir com o princípio da capa-

cidade contributiva. em verdade, desta análise 

conjunta de dispositivos normativos consti-

tucionais que direta ou indiretamente pode 

servir de suporte para alcançar o conteúdo 

do princípio em estudo, merecem destaque 

os enunciados que reservam o mínimo vital 

ou existencial e a da vedação ao confisco. 

De um lado, se o estado não pode garantir 

ao seu povo o mínimo para a vida digna, por 

meio de efetivações reais de direitos sociais 

elementares, de acordo com a previsão 

constitucional, ele não poderá exercer o 

poder tributante que possa vir limitá-los ou 

aniquilá-los. o estado tributário não pode 

tirar ou inviabilizar o usufruto daquilo que o 

estado Social está obrigado constitucional-

mente a assegurar. De outro, deve-se garantir 

o viés liberal, ou seja, a tributação não poderá 

ter efeito confiscatório. A partir da análise 

conjunta dos variados dispositivos constitu-

cionais, segundo o qual o mínimo vital deve 

ser preservado e que não pode ocorrer efeito 

confiscatório por meio da tributação, em que 

restam consagrados tanto o ideal social e o 

individual da Constituição, está presente a 

capacidade contributiva. é nessa capacidade 

que deve ocorrer o exercício do poder impo-

sitivo. Noutros termos, a extensão da capaci-

dade contributiva individual é notada a partir 

do momento em que a margem do mínimo 
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existencial for superada e que o limitador da 

vedação ao confisco for detectado. 

A capacidade contributiva pode ser dividida 

em objetiva e subjetiva. A objetiva é aquela 

que demonstra a exteriorização de riqueza, 

visualizada, em regra, a partir da renda aufe-

rida, do consumo – renda despendida –, ou 

patrimônio – renda acumulada –, que são os 

três critérios de mensuração. A capacidade 

contributiva subjetiva é aquela que não se 

limita a exteriorizar determinada riqueza, mas 

sim que demonstra real e individualmente se ela 

está presente, ou seja, afasta-se da presunção, 

facilmente detectada no sentido objetivo, e 

constata-se a verdadeira e real riqueza do 

sujeito passivo de obrigação tributária.

Superados os pontos até aqui desenvolvidos, 

entende-se necessária a apresentação de 

conceitos ao princípio da capacidade contri-

butiva, conforme propostas apresentadas por 

vários autores. Nessa linha, segundo Klaus 

tipke, o princípio da capacidade econômica 

é definido como:

todos deben pagar impuestos con arreglo 

al importe de su renta, en la medida en 

ésta exceda del mínimo existencial y no 

deba utilizarse para atender obligaciones 

particulares de carácter ineludible (tIPKe, 

2002, p. 35)

Para Douglas Yamashita, o princípio da capa-

cidade econômica significa que “todos devem 

pagar impostos segundo o montante de renda 

disponível para o pagamento de impostos” 

(tIPKe; YAMASHItA, 2002, p. 31).

Professora Misabel Derzi (2004, p. 109) 

entende que

a capacidade econômica de contribuir às 

despesas do estado é aquela que se defi-

ne após a dedução dos gastos necessários 

à aquisição, à produção e à manutenção 

da renda e do patrimônio, assim como do 

mínimo indispensável a uma existência 

digna para o contribuinte e sua família. 

tais parcelas, correspondentes a tal pas-

sivo, não configuram capacidade econô-

mica, assim como o seu ferimento pelo 

tributo terá efeito confiscatório de renda 

ou do patrimônio.

entende-se que capacidade contributiva é o 

princípio constitucional que garante o direito 

de o cidadão ser tributado dentro da sua 

realidade e individualidade, de tal modo que 

o poder impositivo não restrinja ou aniquile o 

mínimo vital ou existencial e que nem possua 

efeito confiscatório, e que impõe o dever de 

todos os indivíduos repassarem proporcional-

mente aos cofres públicos parte do saldo de 

sua riqueza.

traçada a definição do princípio de capaci-

dade contributiva, conforme exposto acima, 

importante analisar se ele possui autonomia no 
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ordenamento jurídico brasileiro e, por conse-

guinte, se pode ser visualizado como importante 

direito do cidadão/contribuinte em face da 

tributação exorbitante, ou se é mero corolário 

da igualdade.

A doutrina tributária oscila ao analisar a suposta 

autonomia do princípio da capacidade contri-

butiva. Parte dela entende que esse é corolário 

do princípio da igualdade, ou seja, a capacidade 

contributiva seria mera ramificação indissoci-

ável da igualdade3. Por outro lado, parte da 

doutrina sustenta que a capacidade contributiva 

possui autonomia própria4. 

valendo-se dos ensinamentos de José Marcos 

Domingues de oliveira (1998), Regina Helena 

Costa (2003, p. 41) anota que 

Cremos que a igualdade está na essência 

da noção de capacidade contributiva, que 

não pode ser dissociada daquela. Pode-

mos dizer que a capacidade contributiva 

é um subprincípio, uma derivação de um 

princípio mais geral, que é o da igualdade, 

irradiador de efeitos em todos os setores 

do Direito. 

Marciano Seabra de Godoi (1999, p. 2002) 

segue a mesma linha. Para ele, a relação de 

igualdade e capacidade contributiva é de um 

princípio maior para outro menor. 

Humberto Ávila (2008, p. 77-88) dedica parte 

da sua obra teoria da Igualdade tributária 

para traçar considerações sobre a igualdade 

geral. Interpretando o texto constitucional, 

especificamente o título que desenvolve o 

Sistema tributário Nacional, o autor verifica 

que a igualdade particular deve prevalecer em 

face da igualdade geral. Isso porque: (i) o artigo 

145, parágrafo 1º da Constituição prestigia, 

como princípio geral, a ideia de pessoalidade 

na tributação; (ii) o legislador, por praticidade, 

somente poderá valer-se excepcionalmente de 

presunções, sendo certo de que, no entanto, 

a realidade deve ser respeitada, mesmo que a 

posteriori – como é o caso das substituições 

tributárias; (iii) o próprio constituinte descreve 

quais são os aspectos materiais – renda, patri-

mônio e consumo – aptos para fazer surgir a 

obrigação tributária. Adiante, o autor conclui 

que:

todos esses motivos demonstram que a 

Constituição de 1988 atribuiu preferên-

cia ao tratamento particularizado, quer 

porque o elegeu como princípio geral, 

quer porque o manteve como contrapon-

to na sua exceção, quer porque exigiu 

3 vide, nesse sentido, por exemplo: Schoueri (2005, p. 273 e ss.) e Derzi (2004, p. 109).

4 A título de informação, a Constituição Italiana positivou expressamente o princípio da capacidade  contributiva no artigo 53. De fato, o dispo-
sitivo constitucional em comento possui grande similitude com o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição do Brasil. Francesco Moschetti (2001, 
p. 244) aduz que o princípio constitucional da capacidade contributiva é válido para cada particular e deve ser visto como limite para exação 
tributária. o autor assinala que: “reducir el principio de capacidad contributiva a mera especificación del principio general de igualdad implica 
anular de hecho el artículo 53 de la constitución italiana.” (MoSCHettI, 2001, p. 244) 
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sua  observância na instituição das espé-

cies tributárias. esse tratamento particula-

rizado faz com que o contribuinte deva ser 

tratado de modo diferente na medida em 

que ele se diferencia dos demais, quer me-

diante a consideração das suas particulari-

dades (capacidade contributiva subjetiva), 

quer mediante a análise das particularida-

des das operações concretamente pratica 

(capacidade contributiva objetiva). (ÁvI-

lA, 2008, p. 87-88) 

Diferentemente das duas correntes apresentadas, 

entende-se que a capacidade contributiva pode 

ser visualizada a partir de dois vieses distintos, 

que variam de acordo com a contextualização. 

No primeiro viés, quando da busca pela igual-

dade na tributação, está sedimentado entre os 

juristas que, nos dias atuais, ela será a medida 

de comparação a ser observada. Refutam-se, por 

conseguinte, outras medidas de comparação 

que poderiam vir a ser adotadas5. Portanto, a 

tributação igual e justa é aquela exercida de 

acordo com a capacidade contributiva – medida 

de comparação a ser adotada – dos cidadãos, 

sendo certo que aqueles que a possuírem em 

maior grau deverão contribuir mais e os que 

forem menos abonados pouco ou nada colabo-

rarão, tendo como norte indissociável a ideia de 

solidariedade. e mais, aqueles que pertencerem 

a um mesmo grau de capacidade contributiva 

deverão ser tributados igualmente, sem qual-

quer distinção ou discriminação.

No segundo viés, a partir da dicotomia de 

normas de primeiro grau detectada a partir da 

separação entre princípios e regras, o enunciado 

normativo existente no parágrafo 1º do artigo 

145 da Constituição positiva, no ordenamento 

jurídico brasileiro, o princípio da capacidade 

contributiva. 

visualiza-se, no princípio da capacidade contri-

butiva, verdadeiro suporte do sujeito passivo da 

obrigação tributária perante o estado tributário. 

De fato, o princípio da capacidade contributiva, 

principalmente à luz do texto constitucional, 

possui autonomia e, por conseguinte, não é 

visto como mera fragmentação da igualdade. 

Isso porque, conforme acima trabalhado, a 

partir do conceito/conteúdo de capacidade 

contributiva, desenvolvido a partir da análise 

conjunta dos diversos dispositivos de ordem 

constitucional, que sempre visou referendar os 

diferentes ideais constitucionais, não se pode 

olvidar que a norma em análise determina que 

o exercício do poder tributante incida sobre 

campo delimitado de riqueza, isto é, além 

do mínimo vital ou existencial e aquém do 

confisco. 

em resumo, a capacidade contributiva pode 

ser visualizada em duas situações distintas. Na 

primeira, no caso de se sustentar a igualdade 

na tributação, será a capacidade contribu-

tiva a medida de comparação a ser adotada.  

5 Princípio per capita; princípio do benefício; princípio da capacidade contributiva de acordo com o talento pessoal etc.
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Na segunda situação, o princípio da capaci-

dade contributiva referenda verdadeiro direito 

de o cidadão ser tributado dentro das suas 

condições particular, individual e realmente 

detectadas, de tal modo que o não confisco e 

o mínimo existencial ou vital sejam concomi-

tantemente observados. 

3 a eXtraFiscalidade e o PrincíPio 

da caPacidade contriButiva sÃo 

incomPatíveis? 

A tributação extrafiscal não pode servir 

somente como instrumento político, sem qual-

quer avaliação jurídica.

Como visto anteriormente, a capacidade 

contributiva pode ser visualizada em duas 

situações distintas, que variam de acordo com 

a contextualização. Na primeira, ela é prin-

cípio constitucional autônomo, que resguarda 

o cidadão-contribuinte em face do estado, 

sendo certo que somente será obrigado a pagar 

tributo de acordo com a sua capacidade. Na 

segunda, a capacidade contributiva pode ser 

visualizada como medida de comparação a ser 

adotada pelo legislador ordinário para fins de 

efetivação da igualdade na seara tributária.

ocorre, todavia, que na tributação extra-

fiscal, outra medida de comparação pode 

ser adotada. Noutros termos, a igualdade na 

seara tributária, quando da tributação extra-

fiscal, poderá valer-se de outros princípios ou 

 objetivos constitucionais diferentes da capaci-

dade contributiva. 

logo, em determinadas situações, sujeitos 

passivos de obrigação tributária com a mesma 

capacidade contributiva podem sofrer gravames 

tributários distintos. Isso porque, por exemplo, 

um deles produz pão francês e o outro fabrica 

cigarros. Nessa linha, como o pão francês é 

produto essencial e integrante da cesta básica, 

e cigarros são produtos supérfluos que compro-

vadamente prejudicam a saúde e a vida – bens 

constitucionais que devem ser preservados 

pelo estado –, não se pode olvidar que a tribu-

tação, nesse exemplo, pode ser diferenciada. 

Portanto, enquanto na tributação fiscal a 

medida de comparação para ser adotada é a 

capacidade contributiva, a tributação extra-

fiscal, por sua vez, comporta a utilização de 

outras medidas de comparações – preservação 

da saúde, vida etc. –, sendo certo que, uma 

vez adotadas sob o amparo de fundamentos 

e argumentos constitucionais, não há que se 

falar em violação à igualdade. 

Indubitavelmente, a questão central no presente 

tópico é: no caso da tributação extrafiscal, a 

capacidade contributiva será refutada?

Com amparo nos ensinamentos de luis eduardo 

Schoueri (2005, p. 277-281), tradicionalmente 

se verifica a existência de três correntes discor-

rendo sobre a questão levantada: 
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(I) desconsiderar a existência das normas tribu-

tárias indutoras, tendo em vista que elas ferem 

o princípio da igualdade; (II) aceitar a aplicação 

do princípio da igualdade às normas tributárias 

indutoras e negar a aplicação do princípio da 

capacidade contributiva; (III) aceitar a aplicação 

dos princípios da igualdade e da capacidade 

contributiva e visualizar a sua compatibilidade 

com as normas tributárias indutoras.

o entendimento da primeira corrente não deve 

prevalecer. Atualmente, não se pode negar a 

importância do tributo para realização de outras 

funções, além da arrecadatória. Principalmente, 

quando essas funções estão previstas no texto 

constitucional, como é o caso do Brasil. 

A segunda corrente, que tem como expoente 

Klaus tipke, defende que a tributação extrafiscal 

se submete ao princípio do estado Social, em 

vez do princípio da capacidade contributiva6. 

Segundo leila Paiva (citada por SHoUeRI, 

2005, p. 279), “a submissão da extrafisca-

lidade à capacidade contributiva retira sua 

eficiência”.

esse pensamento está em total sintonia com 

o ponto de vista do direito alemão, em que 

o princípio da capacidade contributiva – ora 

 visualizado como princípio autônomo e não 

como medida de comparação – não está 

previsto expressamente no texto constitucional. 

Assim, por meio do princípio geral da igual-

dade, procede-se à tributação naquele país.

No Brasil é diferente. os representantes do 

povo brasileiro na Constituinte de 1988 fizeram 

constar, democraticamente, o princípio da 

capacidade contributiva no texto constitucional. 

Portanto, ao se tratar de tributação, seja ela com 

função arrecadatória ou não, o princípio deverá 

ser observado, assim como as demais normas 

jurídicas atinentes à tributação. 

Por essas razões, filia-se à terceira corrente 

mencionada por Schoueri: aceitar a aplicação 

dos princípios da igualdade e da capacidade 

contributiva e visualizar a sua compatibilidade 

com as normas tributárias indutoras.

Desde autores clássicos, como Geraldo Ataliba, 

Paulo de Barros Carvalho, Gerd Willi Roth-

mann, verifica-se que a extrafiscalidade não 

poderia ser submetida a regime diverso ao dos 

tributos7, motivo pelo qual todas as normas 

inerentes ao Sistema tributário Nacional, 

dentre elas o princípio da capacidade contri-

butiva, precisam ser observadas. 

A partir da interpretação da Constituição 

com unidade, justeza e conformidade, e, 

6 vide Schoueri (2005, p. 278) e Douglas Yamashita e Klaus tipke (2002, p. 61-69).

7 Há renomados autores que entendem de forma diversa. No Brasil, Ricardo lobo torres, por exemplo, entende que se o ingresso financeiro for 
extrafiscal, não se trata de tributo, mas sim, de conteúdo econômico, que não tem como escopo contribuir para as despesas gerais do estado. 
(SCHoUeRI, 2005, p. 229).
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principalmente, levando-se em conside-

ração a inexistência de hierarquia entre as 

normas constitucionais, conforme sustentado 

pela doutrina constitucionalista moderna, 

conclui-se pela possibilidade de utilização das 

normas tributárias para outras funções além 

da meramente arrecadatória, nas hipóteses 

previstas na CRFB. entretanto, o agir extra-

fiscal não poderá ser exercido sem limitações, 

devendo, sem ponderações, observar todas as 

normas inerentes ao Sistema tributário. Por 

conseguinte, a exação deverá recair acima 

do mínimo vital ou existencial e aquém da 

vedação ao confisco, ou seja, no campo da 

capacidade contributiva. 

Assim, por exemplo, quando a CRFB prevê 

a possibilidade de o IPtU ser progressivo no 

tempo em razão da utilização e do tipo do 

imóvel, o legislador tributário poderá valer-se 

de normas tributárias indutoras visando 

alcançar a função social do bem. Contudo, o 

campo de atuação se limita a partir da exis-

tência da capacidade contributiva subjetiva do 

indivíduo até a vedação ao confisco. tanto o 

dispositivo que admite a progressividade do 

imposto, como os princípios da capacidade 

contributiva e vedação ao confisco, todos, 

presentes na Constituição, se correlacionarão 

e, consequentemente, formularão uma norma 

jurídica: a tributação do IPtU progressivo 

poderá levar em consideração, para fins de 

igualdade, critério diferente da capacidade 

contributiva, no entanto, a exação deverá 

respeitar o princípio da capacidade contribu-

tiva, i.e., não poderá ser confiscatória.

Insta ressaltar que, não obstante no Direito 

tributário ser vedado tributo com efeito de 

confisco de riqueza, em outra seara do Direito, 

como no Direito Administrativo, o estado poderá 

alcançar em máxima medida a função social da 

propriedade, inclusive, querendo, intervindo na 

propriedade particular, valendo-se, até mesmo, 

de expropriação de bens.

outro exemplo que pode ser mencionado 

refere-se às exceções ao princípio da legalidade. 

As majorações e restabelecimentos de alíquotas 

poderão ser realizados por ato do executivo, 

nas hipóteses constitucionalmente previstas. 

Contudo, caso o governo tenha interesse de 

induzir qualquer situação por meio de alterações 

de alíquotas de tributos, conforme permissão 

constitucional, de fato, ele não poderá agir 

sem limitações. Deverá respeitar a capacidade 

contributiva e a vedação ao confisco. Portanto, 

dentro desses limites, o executivo tem a facul-

dade de reduzir e aumentar alíquotas, ou seja, 

poderá à norma tributária conceder outras 

funções, além da arrecadadora, como proteger 

o mercado interno. Afinal, a Constituição 

concede ao executivo esta possibilidade. 

Ressalte-se que, se essa interpretação não 

for levada em consideração, a possibilidade 

de existir arbitrariedade – se não é que já 

existe – será enorme. Preocupa-se com a  
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possibilidade, principalmente levando-se em 

consideração a realidade política brasileira, 

em que discursos oportunistas poderão atri-

buir duvidosas funções à norma tributária, 

além da arrecadatória.

em verdade, na tributação extrafiscal admi-

te-se a utilização de outra medida de compa-

ração diferente da capacidade contributiva 

para a efetivação da igualdade tributária. Com 

base em outra finalidade ou objetivo cons-

titucional, o exercício da tributação poderá 

ser diferenciado, mesmo que havendo dois 

ou mais contribuintes com a mesma capaci-

dade contributiva. entretanto, no exercício 

da tributação extrafiscal, em que se admite 

tributação diferenciada entre sujeitos passivos 

com mesma capacidade contributiva desde 

que outro objetivo constitucionalmente tute-

lado seja visado, não serve de fundamento 

para sustentar a prática do poder tributante 

que atinja o mínimo existencial ou vital ou 

que possua característica confiscatória. 

Portanto, em síntese, não se pode negar a 

existência de normas tributárias possuidoras 

de funções além da arrecadatória no estado 

moderno. elas podem e devem existir nas 

hipóteses previstas na Constituição – são 

muitas as possibilidades. Contudo, não se 

pode afirmar que elas são incompatíveis 

com o princípio da capacidade contributiva. 

Normas  constitucionais se complementam. 

Por essa razão, compreende-se, a partir do 

texto constitucional, que a tributação, seja 

ela com função fiscal ou extrafiscal, deverá 

ser imponível sobre a capacidade contri-

butiva – além do mínimo vital e aquém da 

vedação ao confisco tributário.  Assim, será 

alcançada a legitimidade na tributação e, por 

conseguinte, a segurança e a certeza jurídica 

e a justiça fiscal.

4 conclusÃo 

o instituto da extrafiscalidade vem sendo 

utilizado nos diversos países, inclusive no 

Brasil, desde a implantação do estado Social, 

ainda no meados do século XX. Por meio 

desse instituto, o estado visa, por meio dos 

tributos, incentivar ou desencorajar a reali-

zação de condutas, de tal modo que objetivos 

constitucionais sejam alcançados.

Por sua vez, a capacidade contributiva pode 

ser visualizada, à luz do texto constitucional 

brasileiro vigente, em dois vieses distintos. 

No primeiro deles, a capacidade contri-

butiva pode ser utilizada como medida de 

comparação para fins de aferir a igualdade 

na seara tributária. A tributação justa e igual 

será aquela que cobrar igualmente de todos 

aqueles que possuírem a mesma capacidade 

contributiva. No segundo viés, a capacidade 

contributiva pode ser visualizada como prin-

cípio constitucional autônomo, de tal modo 

que o poder tributante tenha que respeitar 

direito individual do cidadão-contribuinte, ou 
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seja, não tributar além do mínimo existencial 

ou vital e aquém do confisco tributário.

os institutos da capacidade contributiva e 

da extrafiscalidade não são incompatíveis e 

podem viver harmonicamente no ordenamento 

jurídico. A tributação extrafiscal permitirá que, 

para fins de igualdade tributária, outra medida 

de comparação diferente de capacidade 

contributiva, desde que tenha amparo 

constitucional, seja adotada. No entanto, embora 

o legislador possa se afastar da capacidade 

contributiva como medida de comparação para 

fins de igualdade tributária, é vedado, sob pena 

de direito individual ser violado, que se exerça 

tributação sem a observância do princípio da 

capacidade contributiva e, por conseguinte, 

que o mínimo existencial ou vital ou a vedação 

ao confisco sejam afetados. o estado, sob o 

discurso da extrafiscalidade, não está autorizado 

a deixar de observar em máxima medida o 

princípio da capacidade contributiva.
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1  consideraçÕes Preliminares

embora seja lícito ao legislador definir o 

momento em que surge a obrigação tributária, 

a sua discricionariedade será sempre relativa, 

uma vez que existem princípios constitucio-

nais – dentre eles, o da irretroatividade tribu-

tária – que, em face de seu caráter absoluto, 

vincularão e, ao mesmo tempo, conformarão 

o mister legislativo, bem como as funções dos 

demais poderes constituídos. Isso porque, com 

a promulgação da Carta Magna de 1988, foi 

dado caráter absoluto ao princípio da irretro-

atividade em sede tributária,1 de forma a não 

mais se admitirem interpretações que mitiguem 

ou temperem o seu campo eficacial.

Da forma como foi positivado o princípio da 

irretroatividade em nossa ordem jurídico-tri-

butária, verifica-se que houve uma insistência 

uma análise crítica acerca das diversas classiFicaçÕes do asPecto 
temPoral da norma triButária

eduardo Morais da Rocha*

* Juiz Federal da 27ª vara da Seção Judiciária de Minas Gerais

1 Cf. art. 150, III, a, da Constituição Federal.

ReSUMo 

Neste artigo, analisa-se o aspecto temporal da norma tributária e questiona-se, de forma 

crítica, o entendimento de parte da jurisprudência e da doutrina que, muitas vezes, 

simplesmente por “purismo” metodológico na delimitação do aspecto temporal da 

norma tributária, principalmente com relação aos tributos periódicos, desconsideram 

princípios constitucionais como o da não surpresa, o da irretroatividade e o da ante-

rioridade que limitam o poder de tributar e tutelam o contribuinte contra os excessos 

arrecadatórios do estado.

PAlAvRAS-CHAve: Norma. Aspecto temporal. Irretroatividade. Princípios. 
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do constituinte na proteção da confiança na 

lei, possibilitando aos contribuintes fazer um 

planejamento tributário sério, fundamentado 

na previsibilidade e na não surpresa, com 

substrato forte na segurança jurídica. Por tais 

motivos, no Brasil, o princípio da irretroati-

vidade na esfera tributária merece enfoque 

próprio, distinto de outros ordenamentos 

jurídicos, não podendo, desta feita, ser impor-

tadas as ideias e as fórmulas preconcebidas em 

países estrangeiros como se fossem prontas 

e acabadas à nossa realidade jurídica, até 

mesmo porque, em determinados impostos, 

o princípio da irretroatividade da lei deve ser 

conjugado com o da anterioridade e/ou da 

espera nonagesimal.

Por isso, tentar-se-á aqui buscar uma interpre-

tação que preserve a supremacia da Consti-

tuição e não dissolva a eficácia dos princípios 

constitucionais tão caros à sociedade, como 

o da segurança jurídica, o da irretroatividade 

da lei, o da anterioridade e o da capacidade 

econômica.

2  a correlaçÃo entre o temPo e a 

norma

Segundo Kant,2 toda a percepção (conjunto 

das sensações organizadas) do conhecimento 

da humanidade está calcada no binômio 

espaço-tempo. Por conseguinte, é por meio 

do espaço e do tempo, que o homem coor-

dena e organiza o conjunto de estímulos que 

recebe da natureza em estado bruto, para, 

lapidando-os, formar a sua percepção, que 

será posteriormente organizada e formará o 

pensamento, que, por sua vez, organizado, 

formará a porta do conhecimento, que dará 

azo à ciência. Portanto, o espaço e o tempo3 

são importantes elementos para a coordenação 

e a seleção dos estímulos que recebemos da 

natureza, dando ordem e organização a um 

sistema que culminará na formação do pensa-

mento humano.

Ressalta Kant4 que o tempo e o espaço não são 

coisas tangíveis, porém modos de percepção, 

formas de emprestar coerência às sensações, 

existindo, pois, o espaço e o tempo, a priori, 

em qualquer experiência humana, porque sem 

elas todas as nossas sensações jamais seriam 

coordenadas e transformadas em percepções. 

Assim, nenhuma experiência futura poderá 

existir sem o tempo, elemento absoluto e 

imperativo a todo processo de compreensão 

do homem.

vê-se a importância do aspecto temporal nas 

palavras do próprio Immanuel Kant:

2 KANt. Immanuel. Crítica da razão pura. São Paulo: Martin Claret, 2002, p. 65-164.

3 KANt, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 67-87.

4 KANt, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 67-87.
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1. o tempo não é um conceito empíri-

co de uma experiência qualquer. Já que 

nem a simultaneidade nem a sucessão se 

apresentariam na percepção se a repre-

sentação do tempo não se constituísse 

em seu fundamento a priori. Só pressu-

pondo essa representação podemos de-

monstrar a nós mesmos a existência de 

uma coisa num só e mesmo tempo – si-

multaneamente – ou em tempos diferen-

tes – sucessivamente.

2. o tempo é uma representação funda-

mental que constitui a base de todas as 

intuições. é impossível suprimir o pró-

prio tempo no entendimento dos fenô-

menos em geral, conquanto se possam 

perfeitamente separar os fenômenos em 

geral. o tempo é, sem dúvida, conce-

bido a priori. toda a realidade dos fe-

nômenos é possível somente no tempo. 

Pode-se prescindir de todos os fenôme-

nos, mas o tempo não pode ser supri-

mido – enquanto condição geral da sua 

possibilidade.5

Por ser o tempo o substrato das intuições 

humanas, este se revela, segundo Niklas 

luhmann, como “preocupação central do 

Direito”, tendo em vista que o Direito, por ser 

também produto da criação do pensamento 

humano, pretende regular, por meio da 

norma, as condutas futuras. Confira-se:

A estreita relação entre o direito e o 

tempo já se insinua na normativida-

de enquanto transposição temporal, e 

até mesmo já no caráter do direito en-

quanto estrutura de expectativas – mas 

apenas se insinua, permanecendo ini-

cialmente impenetrável. A expectativa 

contém um horizonte futuro da vida 

consciente, significa antecipar-se ao 

futuro e transcender-se além daquilo 

que poderia ocorrer inesperadamente. 

A normatividade reforça essa indife-

rença contra eventos futuros imprevi-

síveis, busca essa indiferença tentando 

desvendar o futuro. O que acontecerá 

no futuro torna-se a preocupação cen-

tral do direito. Quanto futuro será ne-

cessário para que se possa viver sen-

satamente no presente, isso constitui 

uma variável essencialmente evolutiva, 

e aí reside o ponto onde as mudanças 

nas necessidades sociais invadem o  

direito.6 (Grifo nosso)

Assim, o Direito pretende tornar previsível 

o futuro, impondo condutas e padrões de 

comportamento humano, utilizando-se, para 

isso, das normas jurídicas.

5 KANt, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 73.

6 lUHMANN, Niklas. Sociologia do direito II, p. 166.
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2.1 o asPecto temPoral da norma 

triButária

Na norma jurídica, será o aspecto temporal que 

estabelecerá o momento da ocorrência do fato 

jurígeno, ou seja, o instante em que ocorrerá a 

hipótese prevista abstratamente na norma.

No caso específico da norma tributária, o seu 

aspecto temporal delimitará o instante do surgi-

mento do fato jurígeno e a formação da relação 

jurídico-tributária de índole obrigacional.

A importância do aspecto temporal da norma 

tributária não se restringe à definição do 

momento do surgimento da relação jurídica 

de índole obrigacional, pois tal aspecto da 

norma, segundo Mary elbe, é imprescindível, 

ainda, para:

I – o respeito e o atendimento aos prin-

cípios constitucionais da anterioridade e 

da irretroatividade aplicáveis aos tributos, 

pois as leis que instituam ou majorem tri-

butos somente poderão produzir efeitos a 

partir do exercício financeiro seguinte ao 

da sua publicação, e essas leis não pode-

rão retroagir para alcançar fatos gerado-

res ocorridos antes da sua vigência;

II – o lançamento, independentemen-

te da época em que for efetuado, de 

 conformidade com o art. 144 do CtN, 

deverá reportar-se, sempre, à data de 

ocorrência do fato gerador, devendo-se 

reger pela lei então vigente, ainda que 

posteriormente modificada ou revogada. 

tal assertiva implica que, ocorrido o fato 

gerador e nascida a obrigação tributária, 

tem-se por constituída uma situação jurí-

dica sob a égide de uma determinada lei. 

tal lei permanecerá regendo essa situa-

ção, mesmo que seja revogada ou altera-

da em momento posterior, exceto nas hi-

póteses de aplicação da retroatividade da 

norma interpretativa ou da norma mais 

benéfica no que se referir às infrações;

III – a demarcação do prazo decadencial 

do direito de a Fazenda Pública lançar, 

isto é, no que se refere à contagem do iní-

cio do prazo de que dispõe o Fisco para 

exercer o seu poder-dever de constituir o 

crédito tributário, visando aferir a ocor-

rência, ou não, do fato gerador e garantir 

esse crédito, que é um bem público in-

disponível.7

Sacha Calmon, por sua vez, ressalta que a 

importância do aspecto temporal se sobressai 

principalmente no caso de tributos apurados 

dentro de certo período de tempo, como 

o imposto de renda, “(a) para saber que 

legislação – levando-se em linha de conta a 

7 QUeIRoZ, Mary elbe. Imposto de renda e proventos de qualquer natureza. São Paulo: Manole, 2004, p. 127-128.
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 mutabilidade das regras jurídicas – deve reger 

a apuração do imposto devido; e (b) para 

assegurar a prevalência dos princípios da ante-

rioridade e da irretroatividade, em relação às 

leis que regulam os fatos jurígenos, geradores 

da obrigação de pagá-lo.”8

Assim, o aspecto temporal da norma tribu-

tária não é importante só para estabelecer o 

momento do surgimento da obrigação tribu-

tária, mas também para determinar a contagem 

do prazo decadencial, verificar a legislação 

aplicável ao ato ou procedimento administra-

tivo de lançamento e para servir de parâmetro 

para a determinação da lei aplicável ao fato 

jurídico, diante dos princípios da irretroativi-

dade e da anterioridade.

2.2  classiFicaçÃo do asPecto temPo-

ral da norma

Quanto à estruturação do fato gerador, Amílcar 

de Araújo Falcão classifica-o como simples ou 

complexo:

estruturalmente, o fato gerador pode 

ser um fato simples ou complexo.

No primeiro caso, teremos um fato iso-

lado, único ou singelo.

Já se vê que como tal se considerará 

quer um fato, quer, consoante destaca-

mos na definição dada no Capitulo I, 

um estado de fato.

No caso do fato complexo, ter-se-á em 

presença uma multiplicidade de fatos 

congregados de modo a constituir, para 

repetir as expressões de Mario Bracci, 

uma unidade teleológica objetiva.

Se o fato gerador consistir em um fato 

complexo ou, como o designamos na 

definição, em um conjunto de fatos, 

evidente é que a produção do efeito 

jurídico genetlíaco sobre a relação tri-

butária somente se verificará quando 

estiverem integrados todos os seus ele-

mentos.9

Na classificação, portanto, que leva em conta 

a estruturação do fato gerador, se este for 

constituído por um fato único, será chamado 

de instantâneo; se a sua estruturação depender 

de um conjunto de fatos, será denominado de 

complexo.

Ressalta Amílcar Araújo Falcão, no entanto, 

que, quando considerado o processo de 

formação do fato gerador em função do tempo, 

ou seja, em relação ao momento do surgimento 

da obrigação tributária, ter-se-á uma outra 

classificação que divide os fatos geradores em 

instantâneos ou complexivos. verifique-se:

Instantâneos são os fatos geradores –‘obri-

gações tributárias simples, no que respeita 

8 CoÊlHo, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro, p. 313.

9 FAlCão, Amílcar de Araújo. O fato gerador da obrigação tributária. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 68.
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ao fato gerador’, no dizer de Merck – que 

ocorrem num momento dado de tempo 

e que, cada vez que surgem, dão lugar a 

uma relação obrigacional tributária autô-

noma. exemplo: fato gerador venda em 

relação ao imposto de vendas e consig-

nações; o fato gerador importação (isto é, 

transposição de lindes, limites ou barrei-

ras aduaneiras), em relação ao imposto 

de importação etc.

Complexivos ou periódicos (fattispecie 

continuative, segundo vanoni) são os 

fatos geradores – ‘obrigações tributárias 

complexas, no que respeita ao fato ge-

rador’ – cujo ciclo de formação se com-

pleta dentro de um determinado período 

de tempo (Zeitabschnitt, Steuerabsch-

nitt, perido d’imposta) e que consistem 

num conjunto de fatos, circunstâncias 

ou acontecimentos globalmente consi-

derados. exemplo: o fato gerador renda 

(isto é, o fluxo de riqueza que vem ter às 

mãos do seu destinatário e que importa 

num aumento de seu patrimônio, durante 

um período de tempo determinado), em 

relação ao imposto de renda (sistema de 

arrecadação mediante lançamento).

essa distinção não tem valor meramente 

acadêmico. Pelo contrário, ela se destina 

a solucionar problemas práticos ou con-

cretos de alta relevância jurídica.10

Desse modo, por tal classificação, o aspecto 

temporal do fato gerador pode ser instantâneo, 

no caso de a obrigação jurídico-tributária 

instaurar-se com o surgimento daquele fato 

uno previsto abstratamente na norma, ou, 

ainda, ser complexivo, no caso de o surgi-

mento da obrigação tributária demandar uma 

soma de fatos considerados conjuntamente 

dentro de certo período.

Adverte eduardo Maneira, todavia, que aos 

fatos geradores instantâneos e aos complexivos 

a doutrina acrescentou o fato gerador conti-

nuado, que seria atinente àqueles impostos 

cujos fatos geradores “configuram situações 

duradouras que se desdobram no tempo”,11 

de modo que, por tal classificação, seriam 

o ISS, o IPI e o ICMS, lições de fatos gera-

dores instantâneos; o IR e o CSSll, casos de 

complexivos; e o ItR, IPvA e IPtU, hipóteses 

de continuados.

o Professor Paulo Barros Carvalho12 faz críticas 

veementes à classificação dos fatos jurídicos 

em simples ou instantâneos, complexivos 

(ou complexos) e continuados. Isso porque, 

10 FAlCão, Amílcar de Araújo. O fato gerador da obrigação tributária p. 70-71.

11 MANeIRA, eduardo. Princípio da não-surpresa. Belo Horizonte: Del Rey, 1994, p. 94.

12 CARvAlHo, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 267.
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para o declinado catedrático, não importa o 

processo de formação ou estruturação do fato 

gerador, tendo em vista que juridicamente 

relevante é o resultado deste processo, pois é 

sobre este que incidirá o comando da norma; 

sendo assim, para ele, todos os fatos geradores 

instantâneos.

Segundo Paulo de Barros Carvalho, antes de 

concluído o seu processo de estruturação, não 

haverá que se falar em fato jurídico suficiente 

para a incidência da norma, pois ela somente 

juridicizará o fato quando estiverem presentes 

todos os elementos descritos na sua hipótese. 

Consequentemente, na visão carvalhiana, a 

classificação dos fatos geradores em simples, 

complexivos ou continuados seria imprecisa 

por desconsiderar a incidência automática da 

norma, conforme se depreende de trecho de 

sua obra, em que faz alusão à aula proferida 

no II Curso de Especialização em Direito Tribu-

tário, promovido pela PUC/SP:

Mas essa segunda classificação é infun-

dada, como salienta, precisamente por-

que ignora dado fundamental, qual seja, 

o da incidência automática da lei tribu-

tária. Para que fosse possível, mister se-

ria que pudéssemos conceber um fato 

que vai acontecendo aos poucos, sendo 

que a ordem jurídica, concomitantemen-

te, vai reconhecendo, de modo parcial, 

os eventos que forem ocorrendo, o que 

evidentemente seria um grande absurdo. 

Por mais complexo que seja o fato objeto 

de consideração pela lei tributária, só se 

poderá falar em fato gerador no momen-

to exato em que estiver completa a figura 

típica. Se for constituído, digamos, por 

100 elementos e apenas 99 ocorrerem, 

nada existirá de relevante para o Direito. 

é como se nada houvera acontecido. Se-

ria o mesmo que nenhum dos 99 jamais 

haver ocorrido.

Por tudo isso se pode concluir que todos 

os fatos são instantâneos, não tendo cabi-

mento a classificação bipartida adotada 

unanimemente pela doutrina.13

Não bastando isso, Paulo de Barros critica 

ainda a palavra “complexivo”, inexistente no 

vernáculo nacional, sendo, segundo ele, uma 

tradução açodada da palavra complessivo, de 

origem italiana.14

Como alternativa às classificações existentes, 

o professor paulista15 propõe a classificação 

da hipótese normativa nos seguintes termos: 

a) em normas que estatuem expressamente o 

13 CARvAlHo, Paulo de Barros. Teoria da norma tributária, p. 137-138.

14 CARvAlHo, Paulo de Barros. Teoria da norma tributária, p. 140.

15 CARvAlHo, Paulo de Barros. Teoria da norma tributária, p. 140-142.
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instante para o surgimento do fato jurídico; e 

b) em normas que não fazem menção alguma 

ao momento da ocorrência do fato jurídico.

o sempre lembrado Geraldo Ataliba acolhia 

com todo o entusiasmo a classificação proposta 

por Paulo de Barros Carvalho, que, para ele, 

rebate, com argumentos unicamente jurídicos, 

as outras classificações propostas. Confira-se:

Na verdade aí está dito, com toda sim-

plicidade, o que interessa considerar, não 

importando ao intérprete se o fato quali-

ficado pela lei se consuma num átimo ou 

se depende de penoso e lento processo 

pré-jurídico para se consumar. Só o que 

é relevante é o momento de sua consu-

mação. Só então é ele fato jurídico, fato 

imponível.16

A nosso sentir, nenhuma das classificações 

propostas do aspecto temporal da norma 

tributária é satisfatória, em especial a cola-

cionada por Paulo de Barros Carvalho, pois 

tais classificações podem dar azo à mitigação 

de princípios constitucionais que limitam o 

poder de tributar do estado, principalmente em 

face da reconhecida periodicidade de alguns 

tributos, em que, em casos como o imposto de 

renda, é imperativo que se faça uma análise 

comparativa entre os fatos jurígenos surgidos 

em certo período de tempo.

Por isso, Sacha Calmon Navarro Coêlho propõe 

uma classificação que não reduza o âmbito 

de proteção dos princípios constitucionais 

que limitam o poder de tributar do estado, 

como os princípios da irretroatividade e da 

anterioridade.

Nessa classificação, ressalta Sacha Calmon 

que, em certos impostos, como no caso do 

lucro imobiliário, não seria necessária a norma 

determinar o momento de ocorrência do fato 

gerador. todavia, para tributos como o imposto 

sobre renda, pelo fato de seu aspecto temporal 

ser apurado em determinado período, entre 

um marco inicial e outro final bem definidos, 

não pode, segundo ele, ser desconsiderado o 

seu processo de formação, sob pena de macu-

larem-se princípios constitucionais, como o da 

anterioridade e o da irretroatividade.

em relação a tributos chamados “periódicos”, ou 

seja, aqueles que o aspecto temporal demanda 

uma “sucessão encadeada de unidades de 

tempo”,17 Sacha Calmon faz distinção entre 

a periodização do imposto de renda e a dos 

impostos sobre patrimônio (IPtU, ItR e IPvA), 

acrescendo, ainda, que, no seu ponto de vista, 

impostos como o ICMS e IPI seriam também 

periódicos, cuja apuração dos resultados em 

vez de anual seria mensal. Confira-se:

De fato há impostos que a todo o  

momento incidem, sem ser necessária na lei 

16 AtAlIBA. Geraldo. Hipótese de incidência tributária, p. 92.

17 CoÊlHo, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro, p. 319.
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a determinação temporal exata de sua ocor-

rência. é o caso do lucro imobiliário (tipo 

de imposto sobre ganhos de capital): feita 

a transação e existente lucro, dá-se a inci-

dência.

Basta ao aplicador da norma verificar a lei 

vigente no exercício fiscal anterior (princí-

pio da anterioridade) e aplicá-la ao caso, 

dela extraindo a base de cálculo, as alíquo-

tas e outros dados necessários. Na linha 

pontilhada do tempo, um ponto-fato, único, 

tributável, aconteceu. os olhos do aplica-

dor voltam-se para a lei antes vigente, no 

ano anterior. vejamos agora o fato jurígeno 

do IPtU. este é ser ou estar alguém proprie-

tário em dado dia do ano civil. o imposto 

é cobrado uma vez só por ano. e ‘n’ pesso-

as podem ser proprietárias do imóvel num 

mesmo ano, mas somente a que for proprie-

tário no dia azado, definido em lei, pagará o 

imposto. Assim, o ‘ser proprietário’ (aspecto 

material da hipótese de incidência) torna-se 

relevante à medida que este ‘ser proprietá-

rio’ coincide com o dia, digamos 22 de ja-

neiro de dado ano civil, eleito como o dia 

da ocorrência do fato gerador. Quem for 

proprietário nesta data é o sujeito  passivo de 

jure. Ao aplicador da lei basta verificar a lei 

vigente em 31 de dezembro do ano anterior 

extratando a base de cálculo e as alíquotas.

Agora, note-se, o lucro imobiliário é de in-

cidência instantânea (e indeterminada no 

tempo). Atrai a incidência como um ponto 

qualquer atrai um raio elétrico (qualquer 

ponto de vários pontos que formam a linha 

de tempo que vai de 1º de janeiro a 31 de 

dezembro do ano civil). o IPtU já é perió-

dico. o momento marcado pela lei para sua 

incidência funciona como um pára-raios. 

o corisco da incidência incide sobre ele e 

não sobre outro ponto qualquer. Se, toda-

via, a lei não marcar dia, será contribuinte 

o proprietário do imóvel na ocasião do lan-

çamento.

Com o imposto de renda anual, as coisas 

se passam diferentemente, não por ser ele 

‘complexivo’ ou ‘pendente’ e sim periódico. 

Nele, não é só a incidência que é periódica, 

mas também o seu fato jurígeno (durante o 

ano). De saída, verifica-se que a expressão 

‘fato gerador periódico’ apresenta conota-

ções diferentes no IPtU e no IR. Neste é a 

apuração do imposto que é feita levando-se 

em conta período certo de tempo. Aliás, o 

IPI e o ICMS também são periódicos, nesse 

sentido; são periódicos por mês. o IR é peri-

ódico por ano. o IPI e o ICMS, pagos men-

salmente, exigem complexas operações de 

compensação de débitos e créditos, estor-

nos e adições de valores presumidos ocor-

ridos no mês anterior. Importa verificar 

que em ambas as hipóteses a lei aplicável 

será a que estiver em vigor no dia 31 de 

dezembro do ano anterior (princípios da 

anterioridade e da irretroatividade), pouco 
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importando que os lançamentos sejam 

mensais no ICMS e no IPI e anual no IR.

Acidentalmente, o IPI está livre da anterio-

ridade, por expressa determinação consti-

tucional. e, só por isso, as alíquotas aplicá-

veis cada mês são as anteriores ao mês de 

apuração (nunca as do mês do pagamen-

to...).

Isto posto, tanto o ICMS quanto o IR são de 

apuração de resultados periódicos. Neles 

existem dies a quo e dies ad quem. Dentro 

desses lapsos de tempo ocorrem fatos jurí-

genos regidos sempre, pela lei em vigor em 

31 de dezembro do ano anterior (princípio 

da anterioridade).18

Acredita-se que a classificação proposta por 

Sacha Calmon seja a mais consentânea com 

a ordem constitucional brasileira,19 porque ao 

tempo em que reconhece para certos impostos 

ser prescindível a fixação expressa na lei de 

seu aspecto temporal, garante, por seu turno, 

ao contribuinte o âmbito de proteção dos 

princípios constitucionais da anterioridade 

e da irretroatividade em tributos periódicos, 

como o imposto de renda. 

3  conclusÃo

1. No caso da norma tributária, o seu aspecto 

temporal não é só importante para estabelecer 

o momento do surgimento da obrigação tribu-

tária, mas também para determinar a contagem 

do prazo decadencial, verificar a legislação 

aplicável ao ato administrativo de lançamento 

e servir de parâmetro para a determinação da 

lei aplicável ao fato jurídico, diante dos prin-

cípios da irretroatividade e da anterioridade.

2. As classificações do aspecto temporal da 

norma tributária, em sua maioria, são insatisfa-

tórias, pois podem abrir brechas à relativização 

de princípios constitucionais que limitam o 

poder de tributar do estado, principalmente em 

face da reconhecida periodicidade de alguns 

tributos, como o imposto de renda, em que 

imperativo é que se considerem todos os fatos 

ocorridos durante certo período de tempo.

18 CoÊlHo, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro, p. 319-320.

19 A Professora Maria luíza vianna Pessoa de Mendonça discorda de Sacha Calmon, quando ele afirma ser imperativo, no imposto de renda, a 
análise da data inicial do período, eis que para a declinada tributarista importa, tão-somente, a data final da consumação do período, não haven-
do com isto ofensa à irretroatividade da norma. (Cf. MeNDoNçA, Maria luiza vianna Pessoa de. O princípio constitucional da irretroatividade 
da lei: a irretroatividade da lei tributária. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 309-310.)
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resoluçÃo nº 1.805/2006 do conselHo Federal de medicina: 
eFetivaçÃo do direito de morrer com diGnidade

tiago vieira Bomtempo*

ReSUMo

Realizou-se um estudo da Resolução nº 1805/2006 do Conselho Federal de Medicina, 

a qual regulamenta a prática da ortotanásia. Seu objetivo foi demonstrar, a partir de 

uma análise constitucional, a legalidade da prática da ortotanásia na perspectiva do 

direito de morrer com dignidade, inserido no contexto de estado Democrático de 

Direito. Foi realizada não apenas revisão bibliográfica e análise das legislações e atos 

normativos pertinentes ao estudo e relacionadas ao tema, bem ainda as correntes 

teóricas presentes no Biodireito e na Bioética. Fez-se uma crítica à ação civil pública 

proposta pelo Ministério Público Federal em face da mencionada Resolução, com 

o estudo das razões que levaram ao seu ajuizamento, os principais fundamentos 

da ação e da decisão da liminar que teve seus efeitos concedidos para suspender a 

resolução; apontou-se a prática da ortotanásia em outros países. este artigo constatou 

que a Resolução 1805/2006 assegura a autonomia e dignidade do paciente terminal 

tendo concluído pela sua constitucionalidade, pois visa assegurar uma morte digna ao 

paciente terminal, permeada pela dignidade da pessoa humana, em contraposição aos 

tratamentos desumanos e degradantes, vedados pelo texto constitucional. No entanto, 

conclui-se também que seria importante a criação de uma lei pelo devido processo 

legislativo, visando dar maior legitimidade pela aceitação da ortotanásia pelos próprios 

destinatários normativos.

PAlAvRAS-CHAve: ortotanásia. Morte digna. Dignidade da pessoa humana. Resolução 

1.805/2006 CFM. Constituição da República de 1988. 

* Membro da Comissão de Bioética e Biodireito da oAB/MG. Pós-graduando em Direito Público pelo IeC – PUC Minas. Bacharel em Direito pela 
Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas, unidade Coração eucarístico. ex-bolsista do Projeto FIP/PUC MINAS nº 2º 2009/4862-S2, sob a 
orientação do professor pós-doutor Fernando Horta tavares. Artigo do referido projeto de pesquisa, oriundo de monografia de conclusão de 
curso, indicada para publicação. Biotécnico.
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1 introduçÃo

Pessoas com doença em estágio terminal, 

comprovadamente sem chance de cura, 

agonizam nos leitos dos hospitais e sofrem 

demasiadamente, pois somente sobrevivem 

ligadas a aparelhos que prolongam a morte 

sem levar em consideração a dignidade do 

paciente.

A Constituição da República de 1988 nos 

revela que a dignidade da pessoa humana é 

um dos fundamentos do nosso estado. Dessa 

forma, na medida em que a estes doentes 

não há mais chance de cura, e para evitar 

tratamentos que a eles causem mais dores e 

sofrimentos, que somente prolongam a morte, 

deve ser-lhes dado o direito de morrer com 

dignidade.

Preocupada com a questão da saúde do 

paciente, inserida nesse novo panorama do 

desenvolvimento da Medicina, a organização 

Mundial de Saúde (oMS) trouxe um novo 

conceito de saúde, a qual deve ser compre-

endida como bem-estar global da pessoa, no 

seu aspecto físico, mental, social e inclusive 

espiritual (MARtIN, 1998, p.190).

Na tentativa de inserir o novo conceito de 

saúde dado pela oMS, o Conselho Federal 

de Medicina (CFM), editou a Resolução nº 

1.805/2006, que trata da suspensão de trata-

mentos pelo médico em pacientes terminais, 

desde que seja esta a vontade do doente ou 

na sua impossibilidade, de seus familiares ou 

representantes legais.

A referida resolução trata exatamente da prática 

da ortotanásia, que significa “morte correta”, no 

seu tempo certo, não submetendo o paciente 

terminal a tratamentos desumanos e degra-

dantes, que visam somente prolongar a sua 

morte, sem chance alguma de cura, desde que 

respeitada a sua vontade.

Nesse sentido, este artigo analisará a Resolução 

1.805/2006 do CFM no contexto de estado 

Democrático de Direito, inserido pela Consti-

tuição de 1988.

2  constitucionalidade da resoluçÃo 

nº. 1.805/2006 do cFm

Busca-se neste capítulo comentar a Reso-

lução nº 1.805/2006 do CFM e seus artigos, 

no intuito de demonstrar que a resolução 

não ofende a Constituição Brasileira; criticar 

a ação civil pública proposta pelo Ministério 

Público Federal (MPF) e a decisão liminar que 

suspendeu a mencionada resolução; bem como 

abordar a legitimidade do CFM para disciplinar 

a ortotanásia.

Sustenta-se que a ortotanásia tem características 

normativas, posto é assegurada constitucional-

mente pelo direito à morte digna, expresso pelo 

princípio da dignidade da pessoa humana. 
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visando regulamentar a prática da ortota-

násia no âmbito das atividades desenvolvidas 

pelos profissionais da medicina, o Conselho 

Federal de Medicina brasileiro editou em 

09 de novembro de 2006 a Resolução nº 

1.805/2006, a qual dispõe sobre o conceito 

que aquele Conselho tem de ortotanásia e 

estabelece todos os procedimentos para que 

ela seja aplicada, nos casos concretos da 

relação médico-paciente.

A ortotanásia é definida no preâmbulo da 

referida resolução deste modo:

Na fase terminal de enfermidades gra-

ves e incuráveis é permitido ao médico 

limitar ou suspender procedimentos e 

tratamentos que prolonguem a vida do 

doente, garantindo-lhe os cuidados ne-

cessários para aliviar os sintomas que 

levam ao sofrimento, na perspectiva de 

uma assistência integral, respeitada a 

vontade do paciente ou de seu represen-

tante legal (Res. 1.805/2006 CFM).

esta definição objetiva uma tentativa de 

assegurar a efetividade das garantias da digni-

dade da pessoa humana, disposto no artigo 

1º, inciso III, e que ninguém será submetido 

a tortura nem a tratamento desumano ou 

degradante, artigo 5º, inciso III, previstos na 

Constituição da República de 1988. 

o artigo 1º da Resolução dispõe que:

Art. 1º é permitido ao médico limitar 

ou suspender procedimentos e trata-

mentos que prolonguem a vida do do-

ente em fase terminal, de enfermidade 

grave e incurável, respeitada a vonta-

de da pessoa ou de seu representante 

legal.

§ 1º o médico tem a obrigação de es-

clarecer ao doente ou a seu represen-

tante legal as modalidades terapêuti-

cas adequadas para cada situação.

§ 2º A decisão referida no caput deve 

ser fundamentada e registrada em 

prontuário.

§ 3º é assegurado ao doente ou a seu 

representante legal o direito de solici-

tar uma segunda opinião médica.

[...] (Res. 1.805/2006 CFM).

Neste dispositivo legal observa-se que, além 

do respeito aos direitos e garantias da digni-

dade da pessoa humana e da autonomia 

privada e liberdade, há também o direito 

ao acesso à informação, em sintonia com o 

artigo 5º, inciso XIv da Constituição, além de 

observar os princípios bioéticos da autonomia, 

beneficência, não maleficência, e os direitos 

do paciente ao consentimento informado e da 

liberdade de uma segunda opinião médica, 

previsto no Código de ética Médica.
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Nos dispositivos da Resolução acima mencio-

nados, pode-se antever o respeito à autonomia 

privada do paciente, assegurada com a infor-

mação prévia do seu estado de saúde e suas 

perspectivas ou não de cura. Assim, o paciente, 

poderá livremente escolher entre abreviar o 

seu estado de terminalidade ou prolongá-lo, 

sempre com o apoio médico e psicológico.

Prosseguindo na análise da mencionada Reso-

lução, o artigo 2º assim escreve:

Art. 2º o doente continuará a rece-

ber todos os cuidados necessários 

para aliviar os sintomas que levam 

ao sofrimento, assegurada a assis-

tência integral, o conforto físico, psí-

quico, social e espiritual, inclusive 

assegurando-lhe o direito à alta hos-

pitalar.

[...] (Res. 1805/2006 CFM)

Infere-se neste artigo o direito do paciente 

em receber os tratamentos paliativos, que 

buscam o alívio das dores e dos sofrimentos 

da doença. 

A exposição de motivos da Resolução escla-

rece que a organização Mundial de Saúde 

preconiza que sejam adotados tais cuidados, 

ou seja, uma abordagem voltada para a quali-

dade de vida tanto dos pacientes quanto de 

seus familiares frente a problemas associados 

a doenças que põem a vida em risco.

é de suma importância não apenas a assistência 

integral, com o acompanhamento médico 

para garantir o conforto físico, psíquico, 

social e espiritual do paciente terminal; como 

também é de grande relevância a presença 

da família e de entes queridos. tudo isso 

trará melhor qualidade de vida ao doente, e 

guarida à sua dignidade.

o direito à alta hospitalar permitirá ao 

paciente ter os seus momentos finais de forma 

mais digna, em um ambiente no qual se sinta 

mais feliz e à vontade, estando mais próximo 

daqueles que o amam. 

observa-se que o fundamento destas asser-

tivas e do artigo 2º da resolução se baseia na 

filosofia do hospice1.

Na filosofia do hospice, o paciente deve ficar 

unido aos seus familiares e entes queridos, e 

a equipe interdisciplinar deve cuidar da dor 

psicológica, espiritual e física, procurando 

uma melhor qualidade de vida, com a parti-

cipação da família, inclusive no momento 

de sua morte. o hospice procura atender às 

necessidades físicas, emocionais e sociais do 

doente, respeitando sua integridade, ao dar 

1 o hospice não é um hospício, é uma instituição voltada para os cuidados daqueles que têm de enfrentar a morte, de forma humana e carinho-
sa. A tradução para o português seria hospital-lar, onde a palavra, hopes, de origem latina, significa hóspede, convidado (BARCHIFoNtAINe, 
2002, p.290).
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continuidade ao tratamento e ao permitir que 

os seus companheiros sejam a imagem e voz 

de entes queridos e não tubos e ruídos moni-

tores (DINIZ, 2006, p.410-411).

Infere-se, portanto, que a resolução não viola 

dispositivo constitucional, pois visa somente 

regulamentar um direito, que é inerente à 

pessoa humana, o de morrer com dignidade. 

trata-se de um documento que busca a trans-

parência da prática da ortotanásia, que rompe 

a relação de subordinação do paciente ao 

médico.

2.1 o cFm como órGÃo autorizado a 

eXPedir a resoluçÃo n.1.805/2006

A ação ajuizada pelo Ministério Público 

Federal traz como um dos fundamentos prin-

cipais para o pedido de suspensão da referida 

Resolução nº 1.805/2006 a legitimidade do 

Conselho Federal de Medicina para regula-

mentar matéria de direito constitucional e a 

legalidade da mencionada resolução.

Com base neste argumento, a 14ª vara 

Federal da Justiça Federal do Distrito Federal 

julgou favorável a antecipação de tutela, em 

que os efeitos da Resolução nº 1.805/2006 

foram suspensos até o julgamento final do 

processo.

o Conselho Federal de Medicina2 integra a 

Administração Pública indireta, submetida 

aos princípios previstos no artigo 37, caput, da 

Constituição da República de 1988, podendo 

expedir atos normativos, válidos e vinculantes 

a todo e qualquer médico, no exercício de sua 

profissão.

De acordo com Ronaldo Pinheiro de 

Queiroz,

As atividades do CFM são típicas da Ad-

ministração Pública. os conselhos são 

órgãos delegados do estado para o exercí-

cio da regulamentação e fiscalização das 

profissões liberais. A delegação é federal 

tendo em vista que, segundo a Constitui-

ção da República, a teor do art. 21, XXIv, 

compete à União Federal organizar, man-

ter e executar a inspeção do trabalho, 

atividade típica de estado que foi objeto 

de descentralização administrativa, co-

locando-a no âmbito da Administração 

Indireta, a ser executada por autarquia, 

pessoa jurídica de direito público criada 

para esse fim (QUeIRoZ, 2006).

2 Nos últimos 50 anos, o Brasil e a categoria médica mudaram  muito, e hoje, as atribuições e o alcance das ações deste órgão estão mais amplas, 
extrapolando a aplicação do Código de ética Médica e a normatização da prática profissional. Atualmente, o Conselho Federal de Medicina 
exerce um papel político muito importante na sociedade, atuando na defesa da saúde da população e dos interesses da classe médica.o órgão 
traz um belo histórico de luta em prol dos interesses da saúde e do bem-estar do povo brasileiro, sempre voltado para a adoção de políticas 
de saúde dignas e competentes, que alcancem a sociedade indiscriminadamente. Ao defender os interesses corporativos dos médicos, o CFM 
empenha-se em defender a boa prática médica, o exercício profissional ético e uma boa formação técnica e humanista, convicto de que a me-
lhor defesa da medicina consiste na garantia de serviços médicos de qualidade para a população. Disponível em. <http://pt.wikipedia.org/wiki/
Conselho_Federal_de_Medicina> Acesso em 20 Abr. 2010.
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o CFM é uma autarquia federal criada a partir 

do Decreto-lei nº 7.955/45, que foi revogado 

pela lei nº 3.268/57 e regulamentado pelo 

Decreto nº 4.045/58 com o objetivo, conforme 

o artigo 2º da lei nº 3.268, de supervisionar 

o exercício da profissão médica em todo o 

país, bem como julgar faltas no decorrer da 

atividade profissional e pelo seu bom conceito, 

atinentes à ética médica.

Conforme Maria Sylvia Zanella Di Pietro,

Há consenso entre os autores ao aponta-

rem as características das autarquias: 1. 

criação por lei; 2. Personalidade jurídica 

própria; 3. capacidade de autoadminis-

tração; 4. especialização dos fins ou ati-

vidades; 5. Sujeição a controle ou tutela 

(DI PIetRo, 2010, p.429).

Neste diapasão, coaduna-se com o entendi-

mento de que o CFM é uma autarquia federal, 

classificado pela sua estrutura como autarquia 

corporativa (DI PIetRo, 2010, p.432-433); 

que foi criado por lei, possuindo, portanto, 

personalidade jurídica própria, com capaci-

dade de autoadministração; especialização de 

seus fins para regulamentação e fiscalização 

das atividades dos profissionais médicos; e 

sujeito a controle ou tutela, submetendo-se à 

fiscalização pelo tribunal de Contas.

é adepto deste entendimento, Ronaldo Pinheiro 

de Queiroz, para quem,

os conselhos fiscais de profissões re-

gulamentadas são criados por meio de 

lei federal, em que geralmente se prevê 

autonomia administrativa e financeira, e 

se destinam a zelar pela fiel observância 

dos princípios da ética e da disciplina 

da classe dos que exercem atividades 

profissionais afetas a sua existência.

Não raro, na própria lei de constitui-

ção dos conselhos vem expresso que os 

mesmos são dotados de personalidade 

jurídica de direito público, sendo que 

outras leis preferem apontá-los, desde 

logo, como autarquias federais.

todos os conselhos profissionais são 

criados por lei, dotando-os de perso-

nalidade jurídica. Citem-se, a título de 

exemplo, os conselhos federais de far-

mácia e de medicina, criados respecti-

vamente pelas leis 3.820/60 e 3.268/57 

(QUeIRoZ, 2006).

Justifica ainda o autor, em face da natureza 

jurídica de direito público do CFM, devido à 

sua arrecadação tributária que,

Além disso, os conselhos de fiscalização 

são detentores de autonomia administra-

tiva e financeira, característica essencial 

de uma autarquia, cujo patrimônio, pró-

prio deles, é constituído pela arrecadação 

de contribuições sociais de interesse das 
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categorias sociais, também chamadas de 

contribuições parafiscais, tendo nítido ca-

ráter tributário. Nesse ensejo, cabe enfati-

zar que, já que as contribuições possuem 

natureza tributária, segundo o art. 119 do 

Código tributário Nacional, “sujeito ativo 

titular da obrigação é a pessoa jurídica 

de direito público titular da competência 

para exigir o seu cumprimento.” (QUeI-

RoZ, 2006).

entretanto, há divergências entre a doutrina 

e a jurisprudência acerca da classificação do 

CFM como autarquia federal, bem como da sua 

natureza jurídica de direito público, posição 

defendida nestes estudos. Há quem entenda que 

os conselhos de fiscalização, como é o caso do 

CFM, poderiam ser enquadrados como autar-

quias especiais, autarquia sui generis, entidades 

paraestatais ou até mesmo entidades dotadas de 

personalidade jurídica de direito privado.

Segundo Ricardo luiz Alves,

Durante muitos anos os referidos órgãos 

foram considerados por ilustres doutri-

nadores e juristas de peso como sendo 

entidades para-estatais sui generis, na 

medida em que desempenhavam, e ain-

da desempenham, por delegação estatal, 

funções de cunho regulatório supletivo e 

fiscalizatório de determinadas profissões, 

sobretudo as assim denominadas profis-

sões liberais (advocacia, medicina, odon-

tologia, economia, etc.) (AlveS, 2005).

Contrariando a posição defendida neste artigo, 

Ricardo luiz Alves afirma que,

Data venia das doutas opiniões divergen-

tes, incluo-me na corrente jurisprudencial 

que vê os conselhos profissionais regula-

tórios como pessoas jurídicas de direito 

privado. o fato de exercerem uma ativi-

dade inerente ao poder público não torna 

os conselhos profissionais regulatórios, 

por si só, órgãos integrantes da Adminis-

tração Pública.

No tocante a segunda questão, uma lei-

tura atenta do parágrafo 3º. da lei nº. 

9.649/98 permite concluir que os empre-

gados dos conselhos profissionais regula-

tórios são submetidos ao regime da Clt 

e não ao regime estatutário ou ao regime 

de trabalho especial.

Neste diapasão, os conselhos profissio-

nais regulatórios são entes jurídicos que 

possuem patrimônio e renda própria e 

que tem completa autonomia jurídica 

para gerir a contratação e demissão do 

seu pessoal respeitando, é claro, os limi-

tes legais estabelecidos pela legislação 

obreira (AlveS, 2005).

todavia, é também do entendimento do 

Supremo tribunal Federal que o CFM é uma 

autarquia federal, pessoa jurídica de direito 

público, submetido à fiscalização do tribunal 
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de Contas, conforme as jurisprudências abaixo 

colacionadas,

DeFINIDo PoR leI CoMo AUtARQUIA 

FeDeRAl, o CoNSelHo FeDeRAl De 

MeDICINA eStA SUJeIto A PReStAR 

CoNtAS Ao tRIBUNAl De CoNtAS 

DA UNIão.

(MS 10272, Relator(a):  Min. vICtoR 

NUNeS, tRIBUNAl PleNo, julgado em 

08/05/1963, DJ 11-07-1963 PP-00053 

eMeNt vol-00544-01 PP-00052 RtJ 

vol-00029-01 PP-00124) 

eMeNtA: Mandado de segurança. - os 

Conselhos Regionais de Medicina, como 

sucede com o Conselho Federal, são au-

tarquias federais sujeitas à prestação de 

contas ao tribunal de Contas da União 

por força do disposto no inciso II do ar-

tigo 71 da atual Constituição. - Impro-

cedência das alegações de ilegalidade 

quanto à imposição, pelo tCU, de multa 

e de afastamento temporário do exercício 

da Presidência ao Presidente do Conselho 

Regional de Medicina em causa. Manda-

do de segurança indeferido. (MS 22643, 

Relator(a):  Min. MoReIRA AlveS, tri-

bunal Pleno, julgado em 06/08/1998, 

DJ 04-12-1998 PP-00013 eMeNt vol-

01934-01 PP-00106).

A Resolução nº 1.805/2006 expedida pelo 

CFM, o qual é uma autarquia, ente da Admi-

nistração Pública, é um ato administrativo3, 

que tem caráter de imperatividade4, gera a 

sua vinculação a todos os administrados5. os 

atos administrativos, como as resoluções expe-

didas pelo CFM, são definidos por Hely lopes 

Meirelles, nos seguintes termos,

Ato administrativo é toda manifesta-

ção unilateral de vontade da Admi-

nistração Pública, que, agindo nessa 

qualidade,  tenha por fim imediato 

adquirir, resguardar, transferir, modi-

ficar, extinguir e declarar direito, ou 

impor obrigações aos administrados 

ou a si própria (MeIRelleS,1991, 

p.126).

é dentro dessa esfera de competência que o 

CFM elaborou, aprovou e publicou a Reso-

lução nº 1.805 no Diário oficial da União de 

28 de novembro de 2006.

3 visto que o ato administrativo é espécie de ato jurídico, cumpre apresentar os atributos que o distinguem dos atos de direito privado, ou seja, 
as características que permitem afirmar que ele se submete a um regime jurídico-administrativo ou a um regime jurídico de direito público (DI 
PIetRo, 2010, p.197).

4 Como um dos atributos do ato administrativo, imperatividade é o atributo pelo qual os atos administrativos impõem a terceiros, independente-
mente de sua concordância. é uma das características que distingue o ato administrativo do ato de direito privado; este último não cria qualquer 
obrigação para terceiros sem a sua concordância (DI PIetRo, 2010, p.200).

5 em relação aos destinatários, os atos administrativos como atos gerais atingem todas as pessoas que se encontram na mesma situação; são os 
atos normativos praticados pela Administração, como regulamentos, portarias, resoluções, circulares, instruções, deliberações, regimentos (DI 
PIetRo, 2010, p.223).
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A Resolução nº 1.805, como ato administra-

tivo, vincula-se à lei6, e para tanto, está vincu-

lada de forma coerente à Constituição.

Ratifica esta assertiva Iberê Anselmo Garcia 

(2007, p.273), o qual afirma que a Resolução 

nº 1.805/2006 do Conselho Federal de Medi-

cina é perfeitamente constitucional e legal, não 

ferindo as normas infraconstitucionais.

Além disso, a matéria regulamentada na 

Resolução nº 1.805 é atinente à ética médica, 

respaldada no artigo 2º da lei n. 3.268 de 30 

de setembro de 1957.

Art. 2º o conselho Federal e os 

Conselhos Regionais de Medicina 

são os órgãos supervisores da ética 

profissional em toda a República 

e ao mesmo tempo, julgadores e 

disciplinadores da classe médica, 

cabendo-lhes zelar e trabalhar por 

todos os meios ao seu alcance, 

pelo perfeito desempenho ético da 

medicina e pelo prestígio e bom 

conceito da profissão e dos que a 

exerçam legalmente (SeNADo, 

1957).

A ação civil pública ajuizada pelo MPF 

pondera que o CFM não possui poder regula-

mentar para dispor sobre o direito à vida.

Note-se que a Resolução nº 1.805 não dispõe 

sobre o direito à vida, ela regulamenta a prática 

da ortotanásia, um ato médico, que trata da 

ética médica. o direito à vida já está discipli-

nado na Constituição. 

Compreende-se que, na verdade, ocorre um 

conflito de princípios, no qual a dignidade da 

pessoa humana, aliada à autonomia privada, 

sobrepõe-se à vida sem qualidade, fundada 

em tratamentos desumanos e degradantes, os 

quais são vedados pelo texto constitucional. o 

que ocorre é uma interpretação principiológica 

da Constituição.

Segundo Gomes Canotilho,

Consideram-se princípios jurídicos fun-

damentais os princípios historicamente 

objectivados e progressivamente introdu-

zidos na consciência jurídica e que en-

contram uma recepção expressa ou implí-

cita no texto constitucional. Pertencem à 

ordem jurídica positiva e constituem um 

importante fundamento para a interpre-

tação, integração, conhecimento e apli-

cação do direito positivo (CANotIlHo, 

1993, p.171).

Havendo um vazio legislativo, a legali-

dade pode ser conferida à Resolução, sob 

a premissa de que deve ser dada a máxima  

6 Como um dos atributos do ato administrativo, a presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse 
atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei (DI PIetRo, 2010, p.197-
198).
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efetividade à aplicação da norma constitu-

cional, de acordo com o princípio da efici-

ência ou máxima efetividade7. 

Conforme Iberê Anselmo Garcia, tratando 

deste vazio legislativo sobre a disposição legal 

da ortotanásia,

[...] Para dirimir dúvidas, os projetos de lei 

que excluem a ilicitude da ortotanásia de 

forma clara e inequívoca, disciplinando-a 

em texto legal deveriam ter sua discussão 

retomada pelo Congresso Nacional, para 

que os profissionais pudessem tratar os 

pacientes terminais de forma tranqüila 

(GARCIA, 2007, p.273).

Assim, na falta da atividade legiferante pelo 

Poder legislativo, no sentido de positivar e 

disciplinar o direito à morte digna, pela prática 

da ortotanásia, a Resolução nº 1.805/2006 

pode ser um marco importante para tentar 

trazer efetividade do texto constitucional, 

ao assegurar principalmente a dignidade e a 

autonomia do paciente terminal.

Não se olvida de que a Resolução nº 1.805/2006 

cumpre o objetivo do estado Democrático de 

Direito, permeado pela Constituição, pois 

busca não restringir os projetos individuais de 

vida daqueles que querem morrer no tempo 

certo, evitando tratamentos fúteis, que violem 

sua dignidade.

Coaduna com este entendimento também, 

Maria de Fátima Freire de Sá, para quem: 

levantar bandeiras de um estado Demo-

crático de Direito e desconsiderar a par-

ticipação daquele que busca a materiali-

zação de seu direito nada mais é que bra-

dar por algo oco em sentido, desprovido, 

exatamente, das características que lhe 

conferem rótulo e sustentam seus contor-

nos lexicais. Não há como se falar em de-

mocracia, desconsiderando a pluralidade 

e esta não existe se excluídos os rasgos da 

diferença (SÁ, 2008, p.149).

Neste sentido, urge-se pelo direito à morte 

digna, pois a Resolução nº 1805/2006 regula-

menta a ortotanásia, que não está disciplinada 

em lei infraconstitucional, mas implícita pela 

Constituição, como coextensão da dignidade 

da pessoa humana.

3 ortotanásia e o códiGo Penal 

Brasileiro

A ação civil pública nº 2007.34.00.014809-3, 

ajuizada pelo Ministério Público Federal, noti-

ciada no capítulo antecedente tem, entre outros, 

7 Acerca deste princípio J.J Gomes Canotilho discorre que a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê. é 
um princípio operativo em relação a todas e quaisquer normas constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à tese da actualidade das 
normas programáticas (thoma), é hoje sobretudo invocado no âmbito dos direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve preferir-se a interpre-
tação que reconheça maior eficácia aos direitos fundamentais) (CANotIlHo, 1993, p.227).
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o fundamento para o pedido de suspensão dos 

efeitos da Resolução nº 1805/2006 o fato de 

que a ortotanásia é considerada homicídio 

pelo Código Penal Brasileiro (CPB). Nesse 

liame, a mencionada Resolução acabou por 

ser suspensa, em decisão liminar pela 14ª vara 

Federal/DF, por entender também que existe 

um aparente conflito entre a referida resolução 

e o Código Penal.

o artigo 121 e seu §1º do CPB dispõe que: 

Art. 121. Matar alguém. Pena – Re-

clusão, de seis a vinte anos.

§1º Se o agente comete o crime im-

pelido por motivo de relevante va-

lor social ou moral, (...) o juiz pode 

reduzir  a pena de um sexto a um 

terço.

em que pese os argumentos postos na decisão 

judicial, a cominação da norma penal acima 

descrita deve ser interpretada tomando como 

critério hermenêutico a Constituição Brasileira. 

A partir desta interpretação, forçoso concluir 

que o mencionado dispositivo penal não pode 

ser aplicado à ortotanásia, vez que esta – consi-

derando o texto da Resolução nº 1805/2006 

– resultaria em uma conduta típica e lícita 

perante o Código Penal, posto caracterizado 

como exercício regular da medicina.

Segundo Maria de Fátima Freire de Sá,

[...] entende-se que a eutanásia passiva, 

ou ortotanásia, pode ser traduzida como 

mero exercício regular da medicina e, 

por isso mesmo, entendendo o médico 

que a morte é iminente, o que poderá ser 

diagnosticada pela própria evolução da 

doença, ao profissional seria facultado, a 

pedido do paciente, suspender a medica-

ção utilizada para não mais valer-se de 

recursos heróicos, que só tem o condão 

de prolongar sofrimentos (distanásia) [...] 

(SÁ, 2005, p.134).

Ainda, posiciona a autora (2005, p.135) 

que, em caso de eutanásia passiva, uma vez 

presente o pedido do paciente ou, na impossi-

bilidade deste, observada a consulta à família, 

nem sequer haveria que se falar em imputação 

de qualquer penalidade.

No caso concreto, entendendo o médico de 

praticar a ortotanásia a pedido do paciente 

terminal ou de seu representante legal, o profis-

sional optando pela obstinação  terapêutica 

(distanásia) talvez incorresse no crime de 

constrangimento ilegal, previsto no artigo 146 

do Código Penal.

De acordo com este posicionamento, tereza 

Rodrigues vieira afirma que,

vale salientar que o médico deve as-

sistência ao paciente, cabendo-lhe res-

peitar o desejo de morrer do doente 
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terminal (abstendo-se de técnicas ilusó-

rias e penosas), administrando medica-

mentos sedativos que aliviam e acele-

ram a chegada da morte, a qual deverá 

ser o mais digna e confortável possível 

(vIeIRA, 2006, p.36).

outrossim, verifica-se o atraso do Código 

Penal Brasileiro vigente (de 1941), se não 

interpretado de acordo com a Constituição, 

pode levar à supressão de direitos e garantias 

fundamentais, como a dignidade da pessoa 

humana e a liberdade.

De acordo com Hans Kelsen, a norma inferior 

deve ser produzida de acordo com a norma 

superior, 

A norma que regula a produção é a 

norma superior, a norma produzida se-

gundo as determinações daquela é a 

norma inferior. A ordem jurídica não é 

um sistema de normas jurídicas ordena-

das no mesmo plano, situadas umas ao 

lado das outras, mas é uma construção 

escalonada de diferentes camadas ou ní-

veis de normas jurídicas. A sua unidade 

é produto da conexão de dependência 

que resulta do fato de a validade de uma 

norma, que foi produzida de acordo 

com outra norma, se apoiar sobre essa 

outra norma, cuja produção, por sua 

vez, é determinada por outra [...] (Kel-

SeN, 1998, p.155).

Se o Código Penal, lei infraconstitucional de 

1941, repita-se, não está sendo interpretado 

de acordo com a Constituição, sua validade 

e eficácia são derrogadas pela lei Maior.

o último anteprojeto de lei, visando à reforma 

da parte especial do Código Penal, de 1999, 

tratava também da descriminalização da orto-

tanásia. Com a modificação do artigo 121, o 

parágrafo 4º teria a seguinte redação:

Art. 121, § 4º: Não constitui crime deixar 

de manter a vida de alguém por meio ar-

tificial, se previamente atestada por dois 

médicos a morte como iminente e ine-

vitável, e desde que haja consentimento 

do paciente, ou em sua impossibilidade, 

de cônjuge, companheiro, ascendente, 

descendente ou irmão.

No entanto, não há necessidade de lei para 

descriminalizar a ortotanásia, pois é uma 

prática lícita, viesada pelo direito à morte 

digna, assegurado pela Constituição. A Reso-

lução nº 1.805/2006 somente procura enqua-

drar-se segundo o modelo teórico do estado 

Democrático de Direito, procurando garantir 

ao médico e ao paciente maior segurança, 

diante de situações de grande tensão.

Coaduna com este entendimento Iberê 

Ancelmo Garcia (2007, p. 273), para quem a 

Resolução nº 1.805/2006 do Conselho Federal 

de Medicina é perfeitamente constitucional e 
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legal, não ferindo as normas infraconstitucio-

nais, especialmente o Código Penal. 

Conclui-se, pois, que não existe nenhum 

conflito, mesmo aparente, entre o Código Penal 

vigente e a Resolução nº 1.805/2006 do CFM, 

tanto que, finalmente, em 06 de dezembro de 

2010, o juízo da 14ª vF/DF julgou improce-

dente a ação civil pública e revogou a decisão 

liminar.

4 a ortotanásia no direito estran-

Geiro

Apesar de no Brasil não haver legislação espe-

cífica acerca do direito à morte digna, afora, é 

claro, a Resolução nº 1.805/2006 do Conselho 

Federal de Medicina que, entretanto, se 

encontra com seus efeitos suspensos por decisão 

judicial, como informado no capítulo anterior, 

vários países não só aceitam a ortotanásia, como 

também a eutanásia e o suicídio assistido.

Nos estados Unidos, a Suprema Corte Ameri-

cana admite a aplicação do ato da morte com 

dignidade (death with dignity act) com o plebis-

cito que aprovou por 51% a lei de 1994 no 

estado de Michigan, que permite ao médico a 

administração de substância letal a paciente que 

deseja morrer, legalizando o suicídio assistido 

(DINIZ, 2006, p.382).

No estado de oregon, o departamento de saúde 

paga 45 dólares a cada paciente terminal que, 

após aprovação médico-psiquiátrica, deseja 

participar do programa de suicídio assistido, 

aprovado em referendo popular, financiando 

consequentemente os custos hospitalares 

(DINIZ, 2006, p. 382).

A lei de 1990 de Nova York admite que o 

cidadão indique um amigo, ou parente, para 

decidir, caso se torne paciente terminal e não 

puder fazê-lo, a interrupção do tratamento ou 

não (DINIZ, 2006, p.393).

Maria de Fátima Freire de Sá (2005, p.36-37) 

noticia a existência da PSDA (Pacient 

Self-Determination Act) ou Ato de Auto-

Determinação do Paciente, lei aprovada pelo 

Congresso dos estados Unidos que entrou em 

vigor a partir de 1º de dezembro de 1991.

esta lei reconhece a recusa do tratamento 

médico, reafirmando a autonomia do paciente, 

em que da sua entrada nos centros de saúde, 

serão registradas as objeções e opções de 

tratamento em caso de incapacidade super-

veniente do doente. estas manifestações de 

vontade são realizadas de três formas: o living 

will (testamento em vida), documento o qual 

o paciente dispõe em vida os tratamentos ou 

a recusa destes quando estiver em estado de 

inconsciência; o durable power of attorney 

for health care (poder duradouro do repre-

sentante para cuidados com a saúde), docu-

mento no qual, por meio de um mandato, se 

estabelece um representante para decidir e 
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tomar providências em relação ao paciente; 

e o advanced core medical directive (diretiva 

do centro médico avançado), que consiste em 

um documento mais completo, direcionado 

ao paciente terminal, que reúne as disposi-

ções do testamento em vida e do mandato 

duradouro, ou seja, é a união dos outros dois 

documentos.

Segundo a autora, o PSDA acompanhou as 

transformações ocorridas na relação médica, 

que redefiniram a posição do paciente, inse-

rindo-o como partícipe do processo decisório 

e atribuindo-lhe direitos.

Na espanha, há disposição do consenti-

mento prévio do paciente, pela lei Geral de 

Saúde (lGS – ley General de Sanidad, de 

25/04/1989), inclusive o direito à livre escolha 

entre as opções apresentadas pelo médico, 

sendo necessário o consentimento por escrito 

do doente para qualquer intervenção. em 

caso de incapacidade, caberá a decisão aos 

familiares ou representantes legais (BoRGeS, 

2001, p.300). 

Na Holanda e na Suíça, o suicídio assistido 

constitui prática institucionalizada, pela 

injeção de uma única dosagem letal. (DINIZ, 

2006, p.381).

em 1º de abril de 2002, o Parlamento 

holandês aprovou a lei que legaliza a euta-

násia e o suicídio assistido. A eutanásia apenas 

poderá ser praticada se o paciente não tiver 

a menor chance de cura e estiver submetido 

a insuportável sofrimento. o paciente deverá 

solicitar o procedimento, e não só ele como 

o seu médico deverão ter certeza que não 

existe outra alternativa, confirmada por outro 

médico e por uma equipe de especialistas 

(DINIZ, 2006, p.388).

o Uruguai foi um dos primeiros países a 

legislar sobre a eutanásia. o Código Penal 

uruguaio trata o homicídio piedoso como 

causa de impunidade, desde que o agente 

tenha sido levado a praticar o ato por 

compaixão, mediante reiteradas súplicas da 

vítima, por meio da concessão do perdão 

judicial. é também previsto no Código Penal 

da Colômbia, desde que realizada com a 

anuência expressa do paciente terminal 

(DINIZ, 2006, p.387).

Percebe-se que com os avanços da Medicina, o 

Direito, sob a ótica do Biodireito, busca tentar 

propor soluções para garantir e assegurar a 

dignidade do indivíduo e sua autonomia no 

processo da terminalidade da vida. 

Assim, verifica-se que alguns países, pela sua 

própria cultura e desenvolvimento, como 

a Holanda, são mais flexíveis ao legalizar 

a eutanásia e o suicídio assistido. Já outros, 

como o Brasil, ainda se vê amarrado por um 

conjunto normativo não compatível com a 

Constituição Brasileira de 1988, como é o 
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caso do Código Penal, que é de 1941, do 

que resulta que o diploma punitivo não se 

coaduna com a modernidade trazida pelo 

texto constitucional, e consequentemente, se 

não se levar em conta a Constituição como 

“locus” hermenêutico, pode haver violações 

de direitos fundamentais ao indivíduo que se 

encontra em um estágio de angústia, dores e 

sofrimentos, e que pede socorro para morrer 

em paz.

5  o ProJeto de lei do senado Bra-

sileiro n.524/2009: tentativa de 

reGulamentaçÃo leGal da ortota-

násia

o projeto de lei do Senado brasileiro nº 

524/2009, de autoria do senador Gerson 

Camata, visa dispor sobre os direitos da 

pessoa em fase terminal de doença. este 

documento tem objetivo de regulamentar a 

prática da ortotanásia, via devido processo 

legislativo, ampliando a participação do 

Parlamento brasileiro no assunto.

em consulta ao site do Senado, em 30/03/2010, 

este projeto encontra-se aguardando manifes-

tação do relator na Comissão de Constituição 

e Justiça (SeNADo, 2010).

o referido projeto basicamente possui 

os mesmos dispositivos da Resolução nº 

1.805/2006 do CFM; de forma, porém, mais 

detalhada. 

No entanto, pelo disposto no artigo 6º, §1º, 

caso o paciente tenha se manifestado contrário 

à limitação ou suspensão do tratamento antes 

de se tornar incapaz, esta vontade deverá ser 

respeitada. o próprio artigo 6º trata da auto-

nomia privada do paciente, ou na sua falta, 

dos seus familiares ou representante legal, e da 

fundamentação da suspensão ou limitação do 

tratamento em prontuário médico, submetido 

à análise médica revisora.

em entrevista à Pastoral Familiar, vinculada à 

CNBB, o Padre luiz Antônio Bento, em relação 

ao projeto de lei nº 524/2009, afirmou que:

Parece-nos que haveria consenso quanto 

ao PlS 116/2000, tal qual aprovado no 

Senado e quanto ao PlS 524/2009. Faz-

se necessário garantir às pessoas em fase 

terminal de doença (e suas famílias), em 

situação de morte próxima e inevitável, 

os cuidados e procedimentos ordinários, 

básicos e proporcionais, tais como ali-

mentação, hidratação, higiene e sedação 

da dor. e, também, atendidas as condi-

ções estabelecidas em lei, a possibilidade 

de não utilização de meios extraordiná-

rios e desproporcionais, gravosos para o 

paciente e sua família (PAStoRAl FAMI-

lIAR, 19/01/2010).

o Projeto de lei nº 116/2000, também de 

autoria do senador Gerson Camata, teve em 

02 de dezembro de 2009 sua aprovação pelo 
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Senado Federal, e agora aguarda aprovação 

na Câmara dos Deputados. o referido projeto 

exclui a ilicitude da ortotanásia.

Conforme o site do jornal “estadão”, o senador 

Gerson Camata fala sobre a possível apro-

vação de seu projeto de lei pela Câmara dos 

Deputados, o qual ficou arquivado por quase 

10 anos:

Cada vez com mais freqüência a morte 

tem lugar em hospitais crescentemente 

orientados ao cuidado intensivo por meio 

de utilização de tecnologia agressiva, o 

que tem levado à profanação do corpo 

humano em homenagem às ciências e 

técnicas médicas, com a conseqüente 

perda da naturalidade e espontaneidade 

que a morte tinha em tempo não longín-

quo (AGÊNCIA eStADo, 02/12/2009).

Destarte, como defendido neste estudo, não 

se faz necessária a criação de uma lei para 

legalizar a ortotanásia, nem mesmo ato admi-

nistrativo do CFM regulamentando-a, visto que 

o direito de morrer com dignidade se encontra 

assegurado pela Constituição de 1988. 

Porém, a fim de assegurar a segurança da 

atividade do profissional médico, e do próprio 

paciente, é importante que haja uma legislação 

sobre a ortotanásia complementando aquela 

expedida pelo Conselho Federal de Medicina 

Brasileiro.

todavia, até que haja uma lei editada pelo 

Congresso Nacional, pode-se adotar o 

conteúdo da Resolução nº 1.805/2006, seja 

porque dotado de força de ato administra-

tivo com caráter imperativo, seja por não 

ferir norma constitucional e, principalmente, 

por tentar garantir a dignidade da pessoa 

humana e a autonomia privada do paciente 

terminal.

Frisa-se, contudo, que não existem decisões 

judiciais que tratam especificamente sobre a 

interrupção da vida em pacientes terminais ou 

com doenças graves, carecendo os doentes 

e os médicos de proteção processual para 

prática da ortotanásia. 

6 consideraçÕes Finais

Conclui-se que a ortotanásia, que visa à 

“morte no tempo certo”, é o procedimento 

pelo qual o médico suspende o tratamento, ou 

somente realiza terapêuticas paliativas, para 

evitar mais dores e sofrimentos ao paciente 

terminal que já não tem mais chances de cura, 

desde que esta seja a vontade do paciente, ou 

de seu representante legal.

Diante dos estudos ora apresentados aqui, 

observa-se que o Direito, representado pelo 

Biodireito, ainda não consegue acompanhar 

o avanço da Medicina, o que submete a um 

conselho de classe, como o Conselho Federal 

de Medicina, regulamentar procedimentos 



74 JUStIçA eM RevIStA 

que envolvam princípios constitucionais e 

bioéticos, como a ortotanásia.

A Resolução nº 1.805/2006, que regulamenta 

a ortotanásia, é um marco importante para a 

efetivação da dignidade da pessoa humana, 

pelo direito à morte digna. No sentido de que 

é assegurada a dignidade, como princípio 

geral do estado Democrático de Direito, e que 

ninguém será submetido a tratamentos desu-

manos e degradantes, conforme a Constituição 

de 1988, pode-se admitir que a ortotanásia não 

viola dispositivo constitucional e infraconstitu-

cional, especialmente o Código Penal.

No sentido de garantir a efetividade do texto 

constitucional, a Resolução nº 1.805/2006, 

seria constitucional, ainda que não exista lei 

ordinária criada pelo devido processo legal que 

discipline a ortotanásia. Sendo o CFM, autar-

quia federal, pessoa jurídica de direito público, 

posição defendida nestes estudos, com a fina-

lidade prevista em lei de regulamentar os atos 

e procedimentos médicos, como a ortotanásia, 

este conselho de classe teria legitimidade para 

discipliná-la, conferindo-lhe a legalidade até 

que haja uma lei criada pelo devido processo 

legislativo que complementaria aquele 

dispositivo.

Neste sentido, torna-se importante a aprovação 

do PlS nº 524/2009, em trâmite no parlamento 

brasileiro que, nos moldes da legalização da 

eutanásia e do suicídio assistido na Holanda, 

garantiria a vontade soberana do povo, pela via 

legítima do devido processo legal, adequan-

do-se ao modelo instituído pelo estado Demo-

crático de Direito.
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introduçÃo: a virada linGuística

Apesar da pluralidade de estilos e métodos 

filosóficos, as principais tendências do pensa-

mento contemporâneo – a filosofia analítica, a 

hermenêutica, a teoria crítica, o pós-estrutura-

lismo, a epistemologia – convergem em duas 

posturas ou “modos de fazer filosofia”: uma 

de tradição europeia ou continental e outra 

analítica de matriz anglo-americana. 

A perspectiva continental busca estabelecer um 

diálogo hermenêutico com a tradição, numa 

reformulação constante que se  determina 

a interPretaçÃo Jurídica no conteXto reviravolta linGuística

André Quintela Alves Rodrigues*

ReSUMo
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reciprocamente com o passado. Sua fórmula 

dialética atua, tradicionalmente, de maneira 

construtiva sob pretensões universais. essa 

ótica de tradição humanística releva a cons-

titutividade do sujeito sobre os objetos da 

experiência.1 

A perspectiva analítica, ao invés da univer-

salidade, busca a singularidade; os aspectos 

singulares da realidade mediante o uso metó-

dico do conhecimento. esse pensamento prio-

riza o rigor do cientificismo, na pretensão de 

objetividade e controle dos resultados, além 

da manipulação técnica dos dados, que são 

utilizados instrumentalmente. Nesse procedi-

mento, uma entidade pode ser estudada, sepa-

rando-a em partes, e pode ser constituída ou 

restituída pela reunião externa dessas partes. 

Seu discurso recorre, frequentemente, ao senso 

comum, ao resultado das ciências naturais e 

à lógica – que confere “rigor” e clareza aos 

argumentos – excluindo tudo aquilo que não é 

demonstrável ou apreensível conceitualmente 

de maneira imediata, como a metafísica.2 No 

campo dessa análise lógica – lógica formal –, 

as proposições metafísicas são destituídas de 

sentido. No plano da linguagem, prevalece 

a concepção instrumentalista, reduzindo-a 

à função designativa. esse ideal cientificista 

confia absolutamente no rigor do método, 

diante da perspectiva de neutralidade descri-

tiva do sujeito cognoscente, em face da tripar-

tição estática sujeito/método/objeto.

o antagonismo dessas duas tradições, em 

meio à pluralidade de “filosofias”, veio a ser 

atenuado pelo interesse comum das escolas e 

disciplinas filosóficas da atualidade em torno 

da linguagem.3 tal movimento que marcou o 

século XX ficou conhecido como “reviravolta 

linguística”. Após o questionamento da filo-

sofia pelos fundamentos radicais do ser e do 

conhecer, a linguagem deixou de ser apenas 

um instrumento de comunicação, passando a 

ser um elemento constitutivo do conhecimento 

pela mediação linguística necessária para o 

acesso ao mundo.4

No âmbito continental, a virada hermenêu-

tica deu-se na transição da epistemologia 

1 “o pensamento continental caracteriza-se nas origens pela idéia (de derivação idealista e kantiana) de uma contaminação subjetiva dos dados 
da experiência, isto é: a) o sujeito participa na formação dos próprios objetos ou os ‘constitui’; b) o saber é, sobretudo, auto-realização, auto-
referência; c) essas circunstâncias não podem ser desconhecidas ou esquecidas, não se pode pressupor, em filosofia, mas também, em ciência, 
um sujeito ’neutro’, de todo separado do próprio âmbito de observação.” (D’AGoStINI. Analíticos e continentais, p. 122) 

2 Daí lima vaz caracterizar a filosofia contemporânea dominante como “filodoxia reinante.” (Sobre a significação da lógica hegeliana: glosas 
marginais. In: MARQUeS, edgar; RoCHA, ethel; levY, lia (org.). Verdade, conhecimento e ação, p. 416)

3 “A filosofia hoje já se centra na linguagem; já é, num certo sentido, hermenêutica; o desafio é fazê-la criativamente hermenêutica”. (PAlMeR. 
Hermenêutica, p. 54)

4 “A pergunta pela verdade dos juízos válidos é precedida pela pergunta do sentido, lingüisticamente articulado, o que significa dizer que é 
impossível tratar qualquer questão filosófica sem esclarecer previamente a questão da linguagem. Numa palavra, não existe mundo totalmente 
independente da linguagem, ou seja, não existe mundo que não seja exprimível na linguagem.” (olIveIRA. Reviravolta lingüístico-pragmática 
na filosofia contemporânea, p. 13)
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(Schleiermacher e Dilthey) para a ontologia 

(Heidegger e Gadamer) – de modo de conhecer 

passou para o modo de ser –, enquanto na 

filosofia da linguagem a virada foi interna, de 

uma matriz anglo-americana (Wittgenstein) 

para um viés pragmático (Austin, Frege). A 

virada hermenêutica (hermeneutic turn) retrata 

e fundamenta a impossibilidade de reduzir a 

linguagem à perspectiva científico-moderna. 

Já a virada da filosofia da linguagem consiste 

numa revisão da semântica tradicional, em 

que “a significação não depende mais da 

ordenação objetiva, mas a palavra tem sentido 

pela maneira como é usada, isto é, de acordo 

com a função determinada que exerce num 

jogo de linguagem”.5

A proposta comum é que o real só pode ser 

acessado por intermédio da linguagem. logo, 

a pergunta pelo ser ou pelo que se pode 

conhecer implica a pergunta pelo que se 

pode dizer.6 As questões filosóficas passam 

a ser discutidas também em torno da análise 

das estruturas da linguagem, o que implica a 

assunção de novas categorias. As dicotomias 

ser/essência, universal/particular, verdade/

aparência, etc., dão lugar a novas distinções 

linguísticas: significante/significado, sintaxe/

semântica, metáfora/metonímia, sintagma/

paradigma, etc.7

A convergência entre as duas tradições 

resultou, para a tradição analítica, no aban-

dono da visão exclusivamente lógico-matemá-

tica da linguagem e, na tradição continental, a 

transfiguração da análise ontológica em análise 

linguística. Prevalece, contudo, naquela, 

o predomínio da metodologia – o método 

linguístico – e, nesta, a perspectiva ontológica 

– a linguagem como ser. 

A convergência dessas várias perspectivas está 

no paradigma da crise, ou impraticabilidade 

de um modelo de saber sistêmico, universal 

e totalizante, bem como daquele saber que 

assume como parâmetro as ciências naturais.

1  a Hermenêutica Jurídica e as teo-

rias unilaterais do direito

A hermenêutica jurídica consolidou-se sobre 

uma tradição essencial do direito: atribuir-se 

máxima juridicidade – legitimidade – e mínima 

arbitrariedade à decisão jurídica, segundo o 

desígnio de mínimo arbítrio e máxima reali-

dade jurídica.8 o exercício hermenêutico se 

5 RoHDeN. Hermenêutica filosófica, p. 60.

6 olIveIRA. Para além da fragmentação, p. 7.

7 D’AGoStINI. Analíticos e continentais, p. 222.

8 “o direito é o domínio do minimo arbitrio, e por definição. o seu conteúdo de realidade, como minimo necessario, por natureza tem de ser 
realizar como minimo arbitrario, ou melhor, como a mais perfeita conjugação com o sentido dominante de realidade, em maximo grau de iden-
tidade com o conteúdo infra individual de realidade do meio. o arsenal de controle e de apreciações e tendências parciaes [...] esse arsenal de 
controle, que caracteriza a hermenêutica, está ao serviço dessa necessidade de minimo arbitrio e por conseguinte de maxima realidade juridica.” 
(CAMPoS. Hermenêutica tradicional e direito scientífico, p. 237)
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dá justamente para que a determinação do 

sentido da lei não se realize de modo arbi-

trário. o intérprete traz a estabilidade da força 

do texto no momento da aplicação, e não de 

sua subjetividade, que é apenas passageira, 

contingente. Daí que o normativismo em geral, 

bem como as teorizações positivista-descritivas 

posteriores sobre a teoria da linguagem apli-

cada ao direito não alcançam a hermenêutica 

propriamente dita, pois seu estudo exige a 

análise ontológica da compreensão pressu-

posto no ato de ler um texto. 

No normativismo, a interpretação jurídica 

tornou-se um “setor” incômodo no direito (e 

não uma característica própria dele), pois o 

modelo epistemológico de ciência sobre que 

se fundam promove o abandono do ser – algo 

próprio da radicalização kantiana do dualismo 

ser-dever ser. A teoria do conhecimento não 

abrange, pois, o processo de compreensão. 

No fundo, o preconceito das teorizações dela 

derivadas está no equívoco de procurar-se um 

mecanismo descritivo-interpretativo que, pela 

garantia da neutralidade do método, propor-

cione uma resposta jurídica exata. A impossi-

bilidade de erigir um método entre o sujeito 

que interpreta e o texto a ser interpretado é 

tangenciada, relegando-se a interpretação jurí-

dica ao decisionismo; à interpretação como ato 

de vontade do intérprete, atribuindo-se ao órgão 

oficial pela interpretação uma decisão com 

caráter discricionário, devido a uma alegada 

zona de imprecisão linguística própria da regra 

jurídica.9 Isso porque a análise da linguagem 

pela filosofia analítica desconhece os usos e 

os diferentes contextos de apropriação. Ao 

negar-se à contingência do ato hermenêutico, 

o sentido da lei é relegado à indeterminação. 

Comete-se, nesse caso, o equívoco de falar-se 

em legislador do caso concreto, ou moldura de 

decisão.10 Isso significa, basicamente, transmutar 

a interpretação jurídica em arbítrio individual 

do intérprete, uma forma evidente de perversão 

– inversão – do direito. A virada hermenêutica 

auxilia a reversão dessa concepção do direito, 

apresentando-o como uma prática interpretativa 

em que os fatores relegados pelo cientificismo 

como metajurídicos tornam-se imanentes ao 

discurso jurídico. 

A interpretação jurídica foi, então, tratada 

por visões unilaterais do direito. De um lado, 

tem-se o extremismo do formalismo positivista: 

a norma deve ser cumprida, pois válida – posta 

por autoridade competente. essa é a caracterís-

tica do direito como ciência – do direito como 

direito positivo vigente – que considera exclu-

9 “Haverá pontos em que o direito existente não consegue ditar qualquer decisão que seja correta e, para decidir os casos em que tal ocorra, o 
juiz deve exercer os poderes de criação do direito. Mas não deve fazer isso de forma arbitrária: isto é, ele deve sempre ter certas razões gerais 
para justificar a sua decisão e deve agir como um legislador consciencioso agiria, decidindo de acordo com as suas próprias crenças e valores” 
(HARt. O conceito de direito, p. 336). 

10 “o Direito a aplicar forma, em todas as hipóteses, uma moldura dentro da qual existem várias possibilidades de aplicação, pelo que é confor-
me ao Direito todo o acto que se mantenha dentro desse quadro ou moldura, que preencha esta moldura em qualquer sentido possível. [...] a 
obtenção da norma individual no processo de aplicação da lei é, na medida em que nesse processo seja preenchida a moldura na norma geral, 
uma função voluntária.” (KelSeN. Teoria pura do direito, p. 467) 
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sivamente o aspecto da legalidade (exterior da 

norma), avalorativamente considerado: a letra, 

o corpus da lei. Nisso, o intérprete procura 

assumir uma atitude neutra diante do direito. 

Na distinção entre juízo de fato – tomada 

de conhecimento da realidade apenas com 

finalidade de informar, constatar – e juízo 

de valor (tomada de posição frente à reali-

dade, para influir sobre o outro), este último 

é excluído do campo científico.11 Na busca 

por um conhecimento objetivo da realidade, 

tenta excluir os juízos subjetivos, valorativos, 

apegando-se à literalidade da lei. o critério 

formal da validade é tido como suficiente para 

considerar a norma existente num determinado 

ordenamento jurídico. 

Nesse caso, o jurista comporta-se como um 

cientista: analisa o fenômeno jurídico analo-

gamente ao da natureza. A interpretação é 

algo puramente mecanicista: na atividade do 

jurista prevalece o elemento declarativo sobre 

o criativo do direito. objetivamente, a norma 

jurídica – fonte preeminente do direito – é 

colocada como objeto, como um dado empí-

rico da natureza. Seu conteúdo é puramente 

descritivo, e a linguagem atém-se ao sentido 

imediato. Aquilo que transcenda a imediatidez 

sêmica do texto é considerado produto da ação 

discricionária do aplicador, pois seria algo 

não intencionado, imprevisto pelo legislador, 

portanto fora dos limites textuais. Subjetiva-

mente, a consciência do intérprete é conce-

bida como uma espécie de folha em branco 

– um veículo transparente que vivifica a mens  

legislatoris. A vontade do legislador seria um 

fato histórico-psicológico, restando à interpre-

tação determinar o sentido que ele quis ligar 

às palavras.12 Não há, nesse caso, qualquer 

menção à questão da pré-compreensão ou 

à situação do intérprete. o sentido textual 

cinge-se à relação significante-significado. 

A referência à realidade – à realização do 

justo – é desconsiderada, pois a qualificação 

de bom e mau, justo e injusto (o conteúdo da 

norma), comporta um juízo de valor que é 

negado, para cumprir os postulados de cienti-

ficidade. A ciência do direito, dele derivado, 

nega a validade objetiva do valor. A ideia do 

justo torna-se irrelevante, pois significa, para o 

positivismo, um princípio incognoscível, inob-

jetivável e, portanto, sem validade universal.

No outro extremo, tem-se o realismo jurí-

dico. Nele, o direito é considerado uma 

realidade social na qual as normas são vincu-

ladas à sua eficácia social. “A escola realista 

do direito pode ser resumida da seguinte 

maneira: é direito o conjunto de regras que 

são efetivamente seguidas numa determinada 

11 BoBBIo. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito, p. 135.

12 “A interpretação tem também a missão de extrair, por detrás do sentido a que o legislador quis dar expressão, o seu verdadeiro pensamento: 
deve não apenas ajustar à expressão insuficiente da lei o sentido realmente pensado pelo legislador, mas ainda imaginar o pensamento que o 
legislador não pensou até o fim, ou seja, deve não manter-se simplesmente no plano da vontade empírica do legislador, mas conhecer a vontade 
racional desse legislador.” (lAReNZ. Metodologia da ciência do direito, p. 36)
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sociedade.”13 Assim, enquanto o positivismo 

formalista considera o direito uma realidade 

normativa – plano do dever-ser –, o realismo 

considera-o uma realidade fatual – plano do ser. 

No aspecto das fontes, aquele enfatiza a ativi-

dade legislativa e este coloca a proeminência 

na atividade do juiz: as normas jurídicas são 

aquelas efetivamente aplicadas pelos juízes no 

exercício de suas funções. As normas legisladas, 

mas não aplicadas, não são direito. Direito é 

essencialmente aquilo que as pessoas, empi-

ricamente consideradas numa comunidade, 

reciprocamente consideram e reconhecem 

como norma e modo de viver em comum, o 

que significa uma ética própria do subjetivismo 

social. Isso sugere um caráter predominante-

mente sociológico, eis que se orienta por dados 

imediatos – socioeconômicos –, e sobre o efeito 

das instituições jurídicas. Nesse caso, o direito 

torna-se um instrumento a serviço de finalidades 

econômico-sociais.14 essa concepção jurídica 

de direito judiciário – do direito como obra 

exclusiva do juiz-aplicador – foi assumida, 

principalmente, pelos países anglo-saxônicos, 

próprios do common law.

tanto o formalismo jurídico-científico quanto 

o realismo partilham da (pré) compreensão 

do direito imediatamente considerado: uma 

realidade empiricamente constatada, indepen-

dentemente de sua processualidade histórica 

idealmente pressuposta (mediata). Ambos são 

formais: estabelecem o que é direito, prescin-

dindo de seu conteúdo; da matéria regulada. 

o conhecimento é algo puramente passivo e 

contemplativo; a interpretação é meramente 

declarativa ou reprodutiva de um direito pree-

xistente. o direito é definido como técnica 

social: um instrumento independente de qual-

quer propósito ou valor, como próprios do 

fenômeno jurídico. é apenas um mecanismo 

de controle social, essencialmente coercitivo, 

para manutenção do statu quo. Como reflexo, a 

interpretação não é orientada por um elemento 

teleológico determinado, pois não há a expli-

citação e o conhecimento de fins – ideais – a 

serem realizados pelo sistema; a ordem jurídica 

é, eminentemente, um instrumento para garantir 

e preservar a ordem existente. 

tais visões unilaterais da realidade jurídica 

distorcem o processo hermenêutico de apre-

ensão de sentido, em prejuízo do plano onto-

lógico da compreensão ou do deôntico vigente. 

De um lado, o direito como ciência puramente 

normativa – que toma a norma em si isolada 

de sua interpretação – é apenas uma abstração 

sem efetividade – uma pura forma universal, 

uma necessidade sem conteúdo. De outro, o 

direito como ciência do ser – de relações fáticas 

mutáveis, isoladas de sua determinação deôn-

tica – é pura contingência; uma matéria sem 

universalidade, confundindo-se com a política 

e a sociologia; uma prática social sem condi-

13 BoBBIo. O positivismo jurídico, p. 142.

14 lAReNZ. Metodologia da ciência do direito, p. 48.
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cionamento jurídico-normativo. Nesse abismo 

abstrato dogmatizado entre ser e dever-ser – no 

qual o ser é uma realidade fática vazia de norma 

e o dever-ser, uma norma vazia de realidade 

fática –, a nova hermenêutica tornou-se uma 

alternativa privilegiada para superar tais unila-

teralidades pela via da interpretação como 

aplicação.

2  a Hermenêutica Jurídica no conteX-

to da reviravolta linGuística

A filosofia hermenêutica procura abordar o 

texto pela sua atualização de sentido segundo 

o momento da aplicação, por meio de um 

processo interpretativo decorrente da apro-

priação perspectivística da totalidade de sentido 

imanente ao texto. esse ato se dá pela fusão 

horizôntica entre a subjetividade do intérprete 

e a objetividade sistemática do texto, como 

modo de “rompimento da distância entre o 

horizonte cultural que foi a obra elaborada e o 

horizonte cultural em presente, quando da sua 

interpretação.”15 o texto aqui, tomado isola-

damente do intérprete, é uma abstração sem 

realidade, como portador de um significado 

apenas potencial. Como abstração, a norma 

é uma significação analítica sem evento, sem 

acontecimento. o sentido normativo é deter-

minado pela dialética entre a significação 

imanente do discurso inscrito e o evento de sua 

compreensão, segundo o movimento de apro-

priação – da dialética destes dois momentos. 

Na verdade, norma e texto são inseparáveis, 

fazendo parte de um mesmo evento do sentido, 

mas este, no caso, transcende a pura imanência 

do texto. 

Apesar de propor o movimento de desregio-

nalização, a incorporação da hermenêutica 

filosófica no âmbito jurídico – como herme-

nêutica jurídica – impõe uma especialização 

em relação às demais hermenêuticas pela 

necessidade prática de oposição entre o caráter 

abstrato do sentido imanente da norma jurídica 

e a exigência de justiça na particularidade do 

fato empírico oposto no momento do evento 

da compreensão. o direito impõe, portanto, a 

consideração de outros elementos tangenciados 

pela filosofia hermenêutica, particularmente 

da necessidade de aplicação justa de seu 

texto. “o justo qualifica, em última instância, 

uma decisão singular tomada em um clima 

de conflito e de incerteza.”16 Assim, além de 

determinar o significado do texto normativo, 

há ainda a tarefa complementar de aplicá-lo 

com equidade (epiekeia), considerando o seu 

valor e aplicabilidade diante do caso concreto.17 

15 SAlGADo. A idéia de justiça no mundo contemporâneo, p. 199.

16 MAGAlHãeS. A reflexão de Ricoeur sobre o justo. Síntese: revista de filosofia, p. 112.

17 “A eqüidade é aqui “um outro nome do sentido de justiça, quando este atravessou os conflitos suscitados pela própria aplicação da regra de 
justiça”. No plano da sabedoria prática, o justo não é mais nem o bom nem o legal: é o eqüitativo. [...] o sentido da justiça, que permanece 
enraizado no desejo da vida boa e que encontra sua formulação racional a mais ascética no formalismo procedimental, só atinge sua plenitude 
concreta no momento da aplicação da norma no exercício do juízo em situação.” (MAGAlHãeS. A reflexão de Ricoeur sobre o justo. Síntese: 
revista de filosofia, p. 113)
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Daí ser necessária a diferenciação, no âmbito 

jurídico, mesmo que fundidos filosoficamente, 

entre interpretação, como momento intelec-

tivo do processo de aplicação, e a aplicação 

propriamente dita, que o supera para incluir 

o momento volitivo, na questão prática da 

decisão. 

A hermenêutica jurídica dá-se por meio do 

ato de interpretação do fato e da norma. 

Como ato, é um processo dinâmico (ação), e 

não estaticamente considerado. é um acon-

tecimento realizado dialeticamente como a 

apropriação do texto – ao negar-se sua mera 

potencialidade de sentido – na norma efetiva 

do caso concreto. Sua tarefa é esta: tornar real, 

realizar, efetivar sentido sobre aquilo que é 

posto a priori apenas como potencialidade. 

é a negação da generalidade e abstração da 

norma pela oposição à particularidade empí-

rica do caso concreto, ou seja, a determinação 

singular de sentido para cada caso a partir da 

significação imanente da norma. o intérprete-

aplicador, aqui, é o elemento mediador entre 

a tendência generalizadora da significação 

normativa a priori – pela qual todos são formal-

mente iguais perante a lei, o que é próprio 

da abstração de um estado de sistema – e a 

tendência individualizadora da necessidade 

de justiça no caso concreto, obedecendo a 

um processo de adequação valorativa para 

alcançar-se o justo: a igualdade na lei.18 ou 

seja, além de procurar o sentido da lei, há de 

se determinar o significado segundo os efeitos 

práticos decorrente de sua aplicação. 

Assim, o intérprete é um elemento ativo da 

interpretação sob um duplo aspecto. Além 

de determinar o sentido da norma pela inter-

pretação, é um fator ativo de concretização 

do preceito abstrato ao caso concreto, pois 

canaliza valorativamente, dentro da varie-

dade significativa de um estado de sistema, 

aquele significado que se ajuste como próprio 

ao caso concreto.19 A tarefa de interpretar 

é criativa de atribuição de sentido e não de 

criação do direito, pois não se trata de uma 

invenção de sentido pelo intérprete – o que 

seria a desvinculação à legislação –, mas 

de “descoberta do direito que existe já em 

estado latente no sistema positivo”,20 segundo 

a revelação adequada do sentido legal (e não 

o extralegal). Representa, nesse aspecto, uma 

tarefa contínua de aplicação do texto, tendo 

em vista a recontextualização-atualização de 

seu sentido objetivo (a voluntas legis). 

o texto, no âmbito jurídico, não é um enunciado 

linguístico separado de sua  normatividade, 

mas um elemento do direito positivo em ação 

18 SAlGADo. A idéia de justiça no mundo contemporâneo, p. 220.

19 “o sujeito é sempre ativo (activus), o ato é sua realidade específica, e o fato de ele ser sujeito do pensar e do compreender não desmente sua 
condição de sujeito do agir e do fazer [...] Ao atuar, dentro dos contextos e dos momentos, o sujeito (cela va sans dire) assume valores e cumpre 
opções. Ao conhecer seus próprios atos, o sujeito nivela a sua consciência com sua existência.” (SAlDANHA. Ordem e hermenêutica, p. 224.

20 FeRRARA. Interpretação e aplicação das leis, p. 171)



86 JUStIçA eM RevIStA 

que revela, pela sua atualização por meio 

da interpretação, os valores constitutivos do 

direito vigente. o texto, segundo o modelo 

hermenêutico, não é, propriamente, algo sepa-

rado da norma – como se a norma fosse mero 

resultado do método usado na interpretação –, 

mas constitutivo do evento da compreensão, 

quando se atualiza seu sentido tendo em vista 

a situacionalidade do intérprete. 

o sentido extraído do texto não é, ontolo-

gicamente, algo formal, mas determinado 

axiologicamente como seu modo de ser pelo 

evento da compreensão. Não se trata, pois, 

de uma forma de normativismo – no qual a 

norma precede o valor –, nem uma forma de 

axiologia – na qual o valor precede a norma.21 

Como a potencialidade semântica é retirada 

do direito positivo (e não de um ser divino, 

de uma invenção criativa ou persuasiva do 

intérprete), esse modelo opõe-se radicalmente 

ao pensamento tópico ou problemático. 

Não há, também, que se falar aqui em herme-

nêutica da suspeita, pela qual o questiona-

mento comum gravita em torno da própria 

origem de toda significação, a saber, a cons-

ciência - a concepção da consciência, em 

seu todo, como falsa; como mentira, postura 

própria de Nietzche, Freud e Marx -, pois o 

sentido visado pelo texto não é concebido 

como algo oculto, não revelado. Aquele que 

nega o sentido objetivo inscrito para procurar 

um oculto não irá interpretar corretamente, 

pois, na aplicação, estará sempre relativizando 

a eficácia da norma e negando seu sentido 

imanente. 

Nesse aspecto, a consciência jurídica busca 

extrair o sentido diante do texto, e não fora 

ou escondido por ele, pois: (I) objetivamente 

reconhece a ordem jurídica como uma obra 

de cultura que significa e sempre tem algo 

a dizer sobre si mesmo – simbolicamente o 

direito objetivo é a desocultação objetiva 

da verdade de si – e (II) subjetivamente não 

concebe o significado da norma como alheia 

de sua própria perspectiva – separação abstrata 

significante-significado –, pois percebe que o 

que é objetivamente inscrito, como imanente 

ao texto, diz respeito apenas a relações sintá-

ticas entre signos (postulado semiótico).

o texto do direito positivo é a inscrição da 

experiência jurídica, institucionalmente objeti-

vada, mas tomada em si apenas como poten-

cialidade semântica.22 A tarefa do  intérprete 

é justamente a formação do sistema pela 

21 SAlGADo. A idéia de justiça no mundo contemporâneo, p. 7.

22 Diría que el valor es el vector de una acción que pretende producir una nueva institución, pero a partir de un estado institucional ya sedimenta-
do. Todo valor se encuentra en un orden ya éticamente ‘marcado’. En este sentido, todo valor es un compromiso entre una exigencia, un recono-
cimiento y una situación. [...] lo que llamamos valores no son más que depósitos de evaluación que sirven de soporte a nuevas evaluaciones, una 
especie de ayudas objetivadas en procesos de evaluación [...] detrás de esta nominalización de los predicados éticos, se desarrolla una especie 
de inercia institucional, a saber, la mediación necesaria de la acción humana, en tanto que se afecta a si misma por si misma en objetivaciones 
de nivel intersubjetivo. (RICoeUR. Amor y justicia, p. 72)
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interpretação textual, ou seja, a contínua apro-

priação e revelação de seu sentido axiológico 

pela unidade do processo hermenêutico23 – 

superação dialética da abstração significante-

significado. o elemento axiológico não é, 

portanto, nesse paradigma, metajurídico, 

suprapositivo, como algo incorporado exter-

namente ao direito pela religião, economia, 

moral (tal como em Dworkin) ou costumes..., 

mas característica imanente ao próprio 

direito revelado progressivamente mediante 

a operação hermenêutica de compreensão e 

revelação das possibilidades semânticas do 

texto jurídico. 

o contexto é constitutivo do texto jurídico. 

o texto engloba, pois, o entorno linguístico – 

como texto puramente verbal –, bem como o 

contexto metalinguístico – o contexto cultural 

e a mensagem de outros sistemas inseridos 

na cultura de seu tempo. Não se concebe um 

sistema de valores paralelo ao direito positivo, 

mas que o próprio sistema jurídico consubs-

tancia valores – estes, entretanto, determinados 

caso a caso. tomado isoladamente – abstrata-

mente –, o texto encontra-se apenas em estado 

latente, na imanência de sua significação. 

efetivamente – aplicado –, entretanto, o texto 

– o direito objetivo – tem amplo horizonte de 

sentido; tem uma estrutura aberta a diversos 

modos de atualização, segundo a determi-

nação da compreensão desse ser-aí (Dasein) 

que questiona pelo seu sentido.

3  conclusÃo

o apego ao sentido objetivo do texto24 não 

representa um retrocesso ao positivismo lega-

lista, pois o aspecto negativo do formalismo 

jurídico não diz respeito à sua vinculação 

ao texto legal, mas ao acanhamento à litera-

lidade imediata e à pretensão de fixar entes 

autossignificantes – como se o sentido fosse 

independente do evento de sua compreen-

são.25 Aqui, essa característica visa à segurança 

jurídica, por meio de uma hermenêutica jurí-

dica orientada pelo texto como fonte inesgo-

tável de sentido (princípios, valores...) e em 

diálogo com as fontes jurídicas supralegais, 

mas estas  colocadas secundariamente como  

23 “toda tarefa e esforço, tanto do legislador como do julgador, é descobrir o direito como ordem de valores de uma cultura. Mas é ao Judiciário 
que cabe revelar o direito contido na norma legal, veiculando a realidade social e cultural do momento da aplicação da norma, com o sentido 
axiológico dessa norma. Se o legislativo põe abstratamente modelos de conduta que possibilitam a realização do direito, é o Judiciário que res-
tabelece o direito lesado, extraindo-o das formas abstratas das leis da matéria concreta das relações da vida onde quase todo o direito se realiza, 
dia a dia, independentemente da coação em ato do estado. (SAlGADo. Princípios hermenêuticos dos direitos fundamentais. Apud MeRle, Jean 
C.; MoReIRA, luis (org.). Direito e legitimidade, p. 210)

24 o tribunal Constitucional Federal Alemão colocou-se expressamente sobre a base dessa doutrina – a teoria objetiva da interpretação – confor-
me decisão citada por Konrad Hesse: “Decisivo para a interpretação de uma prescrição legal é a vontade objetivada do legislador que se expressa 
nela, assim como ela resulta do texto da determinação legal e da conexão de sentido na qual aquela está colocada. Não decisivo é, ao contrário, 
a idéia subjetiva dos órgãos participantes no procedimento legislativo ou de alguns de seus membros sobre o significado da determinação. Ao 
trabalho preparatório de uma prescrição cabe, para a sua interpretação, significado somente se ele confirma a exatidão da interpretação ave-
riguada segundo os princípios indicados ou elimina dúvidas que no caminho indicado, somente, não podem ser removidas. BverfGe 11, 126 
(130).” (HeSSe. Elementos de direito constitucional da república federal da Alemanha, p. 56) 

25 NeveS. Metodologia jurídica, p. 19.
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condicionantes pré-compreensivos de sentido. 

A estrutura do texto se preserva da ação do 

tempo, mas não a compreensão sobre ele, 

que modifica ao se alterar a situação do intér-

prete. é possível, portanto, cumprir a ordem 

textualmente definida sem ater-se ao legalismo 

(formalismo).

o aspecto estrutural do texto relaciona-se 

ao caráter sistemático do direito; além de 

dar clareza e de facilitar o domínio de uma 

matéria, significa um critério de racionalidade 

intrínseca, como exigência de cientificidade 

na interpretação, pela pressuposição lógica 

da unidade e coesão de sentido.26 o aspecto 

ontológico do texto diz respeito à situacio-

nalidade do intérprete; à sua necessidade 

de constante atualização de sentido pela 

reivindicação da compreensão em condições 

singulares. Assim, a noção de texto tensiona 

o ideal abstrato imanente de unidade interior 

e adequação do pensamento sistemático com 

o seu elemento referencial transcendente 

contrário: o da tendência individualizadora 

da justiça no caso concreto.27 A norma, então, 

não é algo diferente do texto, como um 

resultado da interpretação, mas o próprio ato 

– evento – hermenêutico que lhe dá tempo-

ralidade pela revelação e atualização de seu 

sentido. o preceito deôntico do texto não é 

isolado em seu sentido, mas diz respeito a 

uma mediação entre a significação sincrô-

nica dos preceitos jurídicos e a isotopia do 

contexto de aplicação, ou seja, encontra-se 

na ação de mediação pela qual a significação 

virtual (potencial) torna-se concreta (efetiva) 

pela necessidade de um sentido justo para o 

contexto de aplicação.

26 lAReNZ. Metodologia da ciência do direito, p. 21.

27 CANARIS. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito, p. 199.
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1  introduçÃo

Atualmente, questiona-se muito o papel 

dos meios de comunicação e da mídia na 

sociedade contemporânea. Cada vez mais 

determinados grupos se apropriam dos meios 

de comunicação e acabam dominando a 

diFiculdade de comunicaçÃo entre a Justiça e a mídia: alGuns 
asPectos relevantes

vânila Cardoso André de Moraes*

produção midiática. SHUDSoN (1982) afirma 

que “o poder dos media reside não apenas 

no seu poder de anunciar as coisas como 

verdadeiras, mas no seu poder de fornecer a 

forma como as declarações aparecem”. Na 

grande mídia, um dos graves problemas é que 

o ritmo de produção é frenético, prejudicando 

ReSUMo

o artigo analisa os conflitos existentes entre a mídia e a Justiça sob três aspectos: colisão 

entre o direito à honra e o direito de informar; a utilização de discursos criminológicos 

como instrumentos de compreensão dos conflitos sociais; e as diferenças de temporali-

dade entre a produção da notícia e  o processo judicial. Apresenta um estudo de caso 

a respeito do tema.  Conclui que a liberdade da imprensa está relacionada diretamente 

à responsabilidade social na produção da notícia.

PAlAvRAS-CHAve: Mídia. Justiça. Conflito. Honra. Informação. Responsabilidade 

social. temporalidade.

*Juíza Federal da 18ª vara Federal de Belo Horizonte e Mestranda do PPGJA- UFF
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a qualidade e o aprofundamento na produção 

da informação. As dificuldades aumentam de 

maneira exponencial quando as atividades 

jurisdicionais e os membros do Judiciário são 

objeto de notícia.

Não se afigura viável analisar todos os tópicos 

possíveis relacionados às dificuldades de 

comunicação entre a mídia e o Poder Judici-

ário, razão pela qual se opta pela avaliação tão 

somente de três aspectos específicos: o excesso 

de informações pelos meios de comunicação 

a respeito dos fatos criminosos; a diferença 

temporal entre a produção da notícia e o 

processo judicial e a ponderação necessária 

quando presente o direito de informar e o 

direito à honra.

Neste contexto de responsabilidade dos meios 

de comunicação será avaliada a exorbitação 

do direito da Imprensa de manter a sociedade 

informada a respeito dos crimes e da violência, 

em detrimento de informações diversas a 

respeito de temas socialmente relevantes.

A partir de um caso concreto, estudar-se-á a 

colisão entre o direito de informar e o direito 

à honra, e quais os limites para a aplicação da 

teoria da responsabilidade social dos meios de 

comunicação.

Finalmente, quanto à produção da notícia, 

adentraremos no aspecto temporal aparente-

mente inconciliável relacionado à duração do 

processo judicial e à necessidade de informa-

ções em tempo real.

Como substrato fático deste artigo, realiza-

remos a análise de um caso concreto que 

ocorreu na cidade de São Paulo e acarretou 

a condenação da Folha de São Paulo a inde-

nizar um juiz federal no valor de 1,2 milhão 

de reais, decisão ainda passível de reforma, 

em decorrência de uma reportagem ofen-

siva contra a honra do magistrado relativa à 

Operação Anaconda.

2  estudo de caso

em 30 de outubro de 2003, foi deflagrada 

uma operação pela Polícia Federal intitulada 

Anaconda, com escutas telefônicas que teriam 

captado indícios das negociações ilícitas entre 

criminosos e membros do Poder Judiciário.

em 18 de dezembro de 2009, a Folha da 

Manhã S/A, que edita a Folha de São Paulo, 

e o Jornalista Frederico vasconcelos foram 

condenados pelo juiz Fernando Antonio 

tasso, da 10ª vara Cível de São Paulo, a pagar 

ao Juiz Federal Ali Mazloum uma indenização 

por danos morais no valor de R$ 1,2 milhão, 

em decorrência de publicação pertinente à 

operação Anaconda que ocorreu em 04 de 

novembro de 2003. Além da condenação por 

danos morais, o juiz determinou a publicação 

da sentença no jornal. A decisão foi objeto 

de recurso por parte da Folha. 
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Conforme se depreende das notícias colhidas 

em sites na internet1, foram presas oito 

pessoas e denunciados três juízes federais em 

decorrência da chamada operação Anaconda. 

A operação foi resultado de uma investigação 

de um ano e nove meses, feita pela Inteligência 

da Polícia Federal em Brasília que, com autori-

zação judicial, monitorou mais de 80 telefones 

de agentes, delegados e juízes federais em São 

Paulo.

As interceptações, nos termos das reporta-

gens, revelaram um esquema de corrupção 

que envolvia extorsão de empresas, uso de 

documentos falsos para manipular inquéritos 

e venda de sentenças judiciais. o inquérito 

correu em segredo de justiça. Além de diversos 

envolvidos, dois juízes federais foram denun-

ciados na mesma investigação, os irmãos 

Cassem e Ali Mazloum. Ali Mazlum foi 

acusado por formação de quadrilha, ameaça 

e abuso de poder. A denúncia contra Cassem 

é por formação de quadrilha, falsidade ideoló-

gica e interceptação ilegal de telefones. 

em decorrência dos fatos narrados, o Juiz 

Federal Ali Mazlum respondeu a um processo 

judicial pelos crimes acima enumerados. 

Segundo a acusação, o juiz Ali Mazloum 

teria ameaçado policiais rodoviários federais 

encarregados de monitorar escutas sigilosas e 

tentado obter deles cópias das gravações que 

diriam respeito a ele e a outros implicados na 

operação Anaconda. o juiz responsável pela 

escuta era o titular da 10ª vara, enquanto o 

juiz Ali Mazloum atuava na 7ª vara.

Apesar das diversas reportagens a respeito 

do tema, inclusive do afastamento do juiz 

Mazloum da vara em que atuava, o Supremo 

tribunal Federal determinou o trancamento do 

processo pelo fato de inexistirem provas sufi-

cientes para o recebimento da denúncia. Após 

esta decisão, o Juiz Ali Mazloum ingressou com 

ação judicial para reparação dos danos morais 

que teria sofrido em decorrência de reportagem 

realizada pela Folha de São Paulo.

A ação judicial em que se postulou a indeni-

zação por dano moral, por sua vez, contém 

várias informações que merecem transcrição 

para oportunizar uma melhor contextualização 

sequencial dos fatos:

Na inicial, Mazloum alegou que o jornal 

veiculou uma série de reportagens ofen-

sivas à sua honra e que a matéria “Mu-

dança de sede causou polêmica”, com 

o subtítulo “Magistrados teriam feito “lo-

bby” para não deixar prédio no centro” 

foi “fruto de criação mental” do jornalista 

Frederico vasconcelos. 

A reportagem abordou a mudança do 

Fórum Ministro Jarbas Nobre, da praça 

1 Fonte:www.folha.com.br e www.terra.com.br
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da República para a alameda Ministro 

Rocha Azevedo, e afirmou que a loca-

lização anterior, no centro, era melhor 

para os acusados do esquema de venda 

de sentenças judiciais, pela proximida-

de dos escritórios de advogados e dolei-

ros alvo da operação. Citou, ainda, que 

“atribuiu-se a um “lobby” dos irmãos 

Mazloum (os juízes Casem e Ali Ma-

zloum) críticas à mudança”. 

em sua defesa, o jornal alegou que foi a 

promotoria quem apontou Ali Mazloum 

como um dos envolvidos na chamada 

operação Anaconda. Sustentou, ainda, 

que “a reportagem não faz acusações, 

pré-julgamentos ou juízo de valor, evi-

denciando, apenas, que havia à época 

dos fatos especulações quanto ao interes-

se do autor (da ação, Ali Mazloum)”.2

Na sentença que condenou a Folha de São 

Paulo a indenizar o Juiz Mazloum, foram 

apontadas questões pertinentes à liberdade 

de informação:

Na sentença, o juiz Fernando Antônio 

tasso sustenta que o direito à informação 

colide com outros direitos fundamentais 

igualmente garantidos pela Constituição 

e que, por isso mesmo, não é absoluto. 

Diz o juiz: “No cotejo entre os direitos à 

honra e à imagem e, de outra parte, o di-

reito de informar, a prevalência deste se 

dá se, e somente se concorrerem os se-

guintes pressupostos: 1) a informação for 

verídica; 2) a informação for inevitável 

para passar a mensagem; 3) a informação 

for relevante, na dicção de se tratar de um 

aspecto marcante da vida social; e 4) não 

deve ser veiculada de forma insidiosa”.

o juiz entendeu que o texto “trouxe em-

butida a mensagem subliminar de que os 

protagonistas eram quadrilheiros reuni-

dos para obstar a mudança”, mensagem 

repassada ao leitor, “a despeito de linhas 

adiante relatar a opinião de Ali Mazloum, 

totalmente discordante”. 

ele reiterou, ainda, que as apurações fei-

tas pelo Ministério Público Federal envol-

vendo os juízes não encontraram provas 

que pudessem incriminá-los. “Não hou-

ve a apresentação à Justiça de indícios de 

autoria de qualquer ato definido como 

crime pelo autor, motivo pelo qual a re-

putação do indivíduo e magistrado per-

maneceu incólume”, afirmou o juiz.3

Restou, ainda, consignado na  sentença,  que a 

própria diagramação do jornal foi tendenciosa 

ao inserir a notícia sobre a mudança da sede 

do tribunal entre outras notícias que “tratam 

2 Dados obtidos em 10.08.2010 do site http://www.ajufesp.org.br/new.php?id=346   às 18:13h

3 Dados obtidos em 10.08.2010 do site http://www.ajufesp.org.br/new.php?id=346   às 18:13h
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de juízes acusados de crime e de prorrogação 

da prisão de juízes acusados de venda de 

sentenças, enquanto nenhum desses assuntos 

pode ser atribuído ao autor”.

o juiz, ao motivar faticamente a sua sentença, 

observou: 

A mensagem transmitida pela palavra 

escrita pode ser feita de forma sublimi-

nar, ou “lida nas entrelinhas”, sendo sua 

penetração diretamente proporcional à 

habilidade do emissor, neste caso, seu 

autor. o mero relato de eventual dissí-

dio entre juízes acerca da conveniência 

de mudança do local de seus gabinetes 

foi abordada de uma forma pseudo-jor-

nalística, como sustentado pelo advo-

gado do autor, na medida em que sob 

a roupagem de mero relato de um fato, 

trouxe embutida a mensagem sublimi-

nar de que os protagonistas eram qua-

drilheiros reunidos para obstar a mu-

dança de gabinetes para local mais pró-

ximo do órgão correcional do tribunal 

a que eram vinculados e do Ministério 

Público. Não bastasse, insinuou que a 

resistência à mudança estava ligada ao 

fato de que a região da Praça da Repú-

blica abriga doleiros e advogados venais 

ligados ao esquema de corrupção. tal 

conclusão não é fruto de uma análise 

parcial de seu conteúdo, bastando para 

que se identifique o cunho insidioso da 

frase estrategicamente contextualizada 

pelo seu autor, Frederico vansconce-

los, sua leitura: “(...) Antes da operação 

Anaconda, sua localização era privi-

legiada para os acusados do esquema 

de venda de sentenças judiciais. estava 

próximo do apartamento da ex-mulher 

do juiz Rocha Mattos, Norma Cunha, 

também na Praça da República, e dos 

escritórios de advogados e doleiros, na 

avenida São luiz. o edifício está distan-

te da Procuradoria da República, na rua 

Peixoto Gomide, do Fórum Pedro lessa 

(com outras varas federais de primeira 

instância) e do tribunal Regional Fede-

ral, estes dois na avenida Paulista. (...) 

Semanas atrás, atribuiu-se a um “lobby” 

dos irmãos Mazloum críticas à mudan-

ça (...)”. A despeito de linhas adian-

te, relatar a opinião de Ali Mazloum, 

frontalmente discordante, a mensagem 

havia sido passada a qualquer leitor 

de mediana inteligência. vê-se que a 

matéria atacada não observou dois re-

quisitos fundamentais para sua higidez 

e intangibilidade, como já explicado: 

possuiu caráter visivelmente insidioso 

e relatou fatos inverídicos. A inverda-

de da informação, aliás, está expressa 

em artigo de 12 de outubro de 2003 

(fls.114/115) publicado pelo jornal esta-

do de São Paulo, que demonstra a ade-

são do autor à mudança de sede. Não 

se olvida o resguardo do sigilo da fonte, 
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o que, porém, não consiste numa outor-

ga incondicionada para a veiculação de 

aleivosias sob o respaldo de colocações 

evasivas como “Semanas atrás, atribuiu-

se a um “lobby” dos irmãos Mazloum 

(...)” (fls.110 e 111).

A sentença destaca que o autor da reportagem, 

Frederico vasconcelos, é autor também do 

livro Juízes no Banco dos Réus, para então 

concluir:

é alta a intensidade do dolo do jornalis-

ta, porquanto também é autor da obra 

intitulada “Juízes no Banco dos Réus”, 

na qual constam reportagens de sua 

própria autoria e relatam fatos e teorias 

que incriminam juízes e outras autori-

dades. Assim sendo, não só o impacto, 

como a veracidade daquilo que afirma 

no livro são reforçados por novos fatos 

e reportagens, a exemplo do que ora se 

trata, o que seria até mesmo salutar, não 

fosse proveniente de criação leviana.

Ficou estabelecido o valor da indenização 

a ser paga pelo jornal em R$ 1,2 milhão. 

Chegou-se a esse número, multiplicando 20 

salários mínimos pelo número de meses no 

exercício da magistratura do autor da ação 

(11 anos). também foi condenado o jornal 

a publicar a  sentença depois do trânsito 

em julgado, sob pena de multa diária de  

R$ 200 mil.

o caso relatado é emblemático, pois a partir 

dele surgem várias questionamentos perti-

nentes à atuação da imprensa e às questões 

afetas ao Judiciário. 

3  colisÃo entre o direito de inFor-

mar e o direito À Honra

Questão controvertida no mundo acadêmico 

e na prática forense diz respeito ao choque 

entre o direito de informar e o direito à honra. 

Quando um deve ceder lugar ao outro? Qual 

o interesse que deve ser protegido, o social 

ou o individual? ou ainda, quando existe 

efetivamente interesse social para que uma 

notícia seja veiculada?

No caso em estudo, houve a condenação 

da Folha de São Paulo por ofensa ao prin-

cípio constitucional do direito à honra, em 

decorrência da colidência entre dois direitos 

fundamentais, elencados no art. 5º e no art. 

220, ambos da Constituição Federal.

o art. 220, §1º da Constituição Federal dispõe 

que “nenhuma lei conterá dispositivo que 

possa constituir embaraço à plena liberdade 

de informação jornalística em qualquer 

veículo de comunicação social, observado o 

disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV”. logo, 

é vedada a censura. entretanto, a própria 

Constituição Federal prevê a observância, 

pelos meios de comunicação social, da honra, 

da vida privada, da imagem e da intimidade 
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das pessoas, assegurando a indenização por 

dano moral ou material decorrente da sua 

violação. Repudia-se o embaraço à livre infor-

mação, pois o direito de informar é um dos 

sustentáculos da formação da opinião pública 

e pedra basilar da democracia e do estado de 

Direito, observadas as demais normas consti-

tucionais citadas.

A dicotomia entre o direito à honra4 e o direito 

de informar entram em rota de colisão quando 

um afeta a esfera do outro e, no caso em 

questão, pode-se verificar, a partir da leitura 

da decisão prolatada em 1º grau, a existência 

de ofensa à imagem, merecedora de reparação 

via judicial. 

Uma imprensa livre, que exerce o direito cons-

titucional de informar, deve fazê-lo com abso-

luta responsabilidade (lIMA, 2008), conforme 

se depreende do relatório da Hutchins Commis-

sion – “Uma imprensa livre e responsável” (A 

free and responsible press) – publicada em 

1947, nos eUA. Referido relatório deu origem 

à teoria da responsabilidade social da mídia e 

estabelece cinco pontos a serem observados 

pelos meios de comunicação:

1-Propiciar relatos fiéis e exatos, 

 separando notícias (reportagens 

objetivas) das opiniões (que deve-

riam ser restritas às páginas de opi-

nião);

2-Servir como fórum para inter-

câmbio de comentários e críticas, 

dando espaço para que pontos de 

vista contrários sejam publicados.

3-Retratar a imagem dos vários gru-

pos com exatidão, registrando uma 

imagem representativa da socieda-

de, sem perpetuar os estereótipos.

4-Apresentar e clarificar os objeti-

vos e valores da sociedade, assu-

mindo um papel educativo; e por 

fim,

5-Distribuir amplamente o maior 

número de informações possíveis.

A sentença que verificou a ocorrência de dano 

moral analisou a distinção entre o direito de 

informar e a prevalência deste sobre o direito 

à honra e à imagem que só ocorre quando 

presentes os seguintes aspectos: “1) a infor-

mação for verídica; 2) a informação for inevi-

tável para passar a mensagem; 3) a informação 

4 trecho da sentença prolatada pelo juiz Fernando tasso: “Assim, a honra subjetiva consiste no sentimento de auto-estima do indivíduo, encerra-
do no sentimento que possui a respeito de si próprio, de seus atributos físicos, morais e intelectuais. Diversamente, o conceito de honra objetiva 
focaliza o aspecto externo de seu conteúdo valorativo, consistindo no conceito social que o indivíduo possui. A imagem é também atributo 
individual que recebe a mesma proteção constitucional, conceituado pela doutrina mais autorizada em seu aspecto material e imaterial. tratado 
pelo conceito do qual comungo como imagem-retrato, cuida-se da reprodução gráfica da figura humana e, diversamente, como imagem-atribu-
to, o conjunto de atributos cultivados pelo indivíduo e reconhecidos pelo conjunto social. Interessa-nos este último aspecto na medida em que 
o ofendido se julga desmerecido no contexto da função que desempenha e na forma que o faz. em suma, a preponderância e intangibilidade 
do direito de informar encontra limites nos demais direitos fundamentais e não prescinde da observância de requisitos na sua formação” Dados 
obtidos no site. http://www.ajufesp.org.br/new.php?id=346 às 18:13h do dia 10/08/2010.  
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for relevante, na dicção de se tratar de um 

aspecto marcante da vida social; e 4) não deve 

ser veiculada de forma insidiosa”.

Forçoso concluir que a liberdade de imprensa 

está diretamente relacionada à responsabi-

lidade da imprensa, o que é um ponto de 

partida para a observância dos direitos funda-

mentais à honra, à imagem e à intimidade 

das pessoas.

4   os meios de comunicaçÃo e os no-

ticiários soBre Fatos criminosos 

o caso relatado neste artigo costuma ser uma 

espécie do gênero crime que, cada vez mais, 

toma espaço nos meios de comunicação. é 

o tipo de notícia que chama a atenção pelo 

seu ineditismo - quadrilha de juízes -, além 

de ir ao encontro do senso comum de que 

todos aqueles que, de alguma forma, exercem 

cargos públicos, são corruptos. 

Nilo Batista vê um discurso criminológico 

realizado pela mídia em busca de uma 

hegemonia, principalmente sobre o discurso 

acadêmico, na direção da legitimação do 

dogma penal como instrumento básico de 

compreensão dos conflitos sociais.  exis-

tiria uma forma de privatização parcial do 

poder punitivo, iniciado muito mais por 

uma manchete de jornal do que a partir de 

uma portaria que dá início a um inquérito 

policial.

Com efeito, a mídia, ao colocar uma diagra-

mação especial relacionada a fatos criminosos, 

e, na mesma página, ao descrever fato especí-

fico que não possui ligação direta com aquele, 

mas suscita conclusões semelhantes, de certa 

forma gera uma espécie de condenação e 

punição antecipada, deixando de serem 

observados vários preceitos constitucionais 

como a presunção de inocência, suplantando 

por absoluto o direito de defesa.

Ao analisarem a construção discursiva do 

noticiário sobre a violência no Rio de Janeiro, 

Fausto Neto, Castro e lucas (1995, apud 

SeIFeRt, 2004) constataram que a Imprensa 

não se limita apenas a noticiar a violência 

ou crime, mas assume o papel de um verda-

deiro tribunal: julga, acusa e sentencia. 

Nesse sentido, ela tem capacidade de alterar 

a realidade, pois o seu discurso de violência 

é, antes de tudo, um processo de violência. 

Para estes autores, a Imprensa aponta o real, 

selecionando e enquadrando os fatos, além 

de manipular o olhar do público, subordinan-

do-o a um determinado esquema de valores 

no qual aquilo que é destacado está sempre 

enquadrado em uma tela de julgamento.

Conforme SeIFeRt (2004), essa estratégia 

de realização simbólica da justiça tem sido 

utilizada, em termos análogos, pelo programa 

“linha Direta”, da tv Globo. Kleber Mendonça 

(2001, apud SeIFeRt, 2004) denuncia a exor-

bitação do direito da Imprensa de manter a 



JUStIçA eM RevIStA 99

sociedade informada do crime e da violência, 

em detrimento de diversos direitos e garan-

tias individuais do acusado, como o direito à 

preservação da intimidade e à presunção de 

inocência.

Conclui-se que, a partir deste quadro, surgem 

diversas vítimas: o cidadão que acaba julgado 

e punido sem possibilidade de defesa e a 

coletividade que perde a possibilidade de 

informar-se adequadamente sobre questões 

relevantes. Por fim, a própria evolução social 

resta enfraquecida ao padecer de elementos 

suficientes para exercer cidadania, privada 

de diversas informações a respeito de temas 

socialmente relevantes.

5  Justiça e mídia – diFerenças de tem-

Poralidade

Conforme se depreende da sentença que 

condenou a Folha de São Paulo a ressarcir os 

danos morais sofridos pelo juiz Ali Mazloum, 

a mídia e a Justiça vivem uma relação de 

conflito. entretanto, apesar dos interesses, 

por diversas vezes, divergentes, elas precisam 

conviver e colaborar, pois a Imprensa precisa 

das fontes oriundas do Judiciário e ele, por sua 

vez, dela necessita para informar suas decisões 

e obter legitimidade social.

existe, ainda, a produção de regimes comple-

tamente distintos de produção de verdades. 

enquanto o Judiciário obedece a todos os 

ditames processuais embasados na lei para 

buscar a verdade real, a Imprensa, para garantir 

destaque nas notícias, utiliza procedimentos 

que possibilitam a produção de verdades 

instantâneas, as quais, por muitas vezes, não 

vêm a se confirmar.  

o processo judicial obedece ao contradi-

tório5 e à ampla defesa6, e para tal situação é 

indispensável o decurso do tempo, enquanto 

os meios de comunicação, cada vez mais, 

precisam informar com rapidez, num sistema 

on-line de comunicação que muitas vezes 

acaba por atingir direitos fundamentais da 

pessoa humana. 

essa diferença temporal pode parecer inconci-

liável, e talvez, na maior parte das vezes, real-

mente o seja. entretanto, para a manutenção 

de um estado Democrático de Direito, é indis-

pensável que se encontre um ponto razoável 

de harmonia entre a mídia e o Judiciário. 

5 De acordo com vicente Greco Filho (1997), o contraditório pode ser definido como o meio ou instrumento técnico para a efetivação da ampla 
defesa e consiste praticamente em: poder contrariar a acusação, poder requerer a produção de provas que devem, se pertinentes, obrigatoria-
mente ser produzidas, acompanhar a produção de provas, fazendo, no caso de testemunhas, as perguntas pertinentes que entender cabíveis, 
falar sempre depois da acusação, manifestar-se sempre em todos os atos e termos processuais aos quais devem estar presentes e recorrer quando 
for informado

6 5º, lvII, da CRFB: “Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”. Art. 5º, lv, da CRFB: “ Aos 
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios de 
recursos a ela inerentes.”
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6  conclusÃo

A Justiça e a mídia vivem uma relação de 

conflito perfeitamente detectável a partir 

da avaliação do caso relatado neste artigo, 

consistente na condenação da Folha de São 

Paulo a indenizar um juiz federal em decor-

rência da publicação de reportagem que 

acarretou dano à sua honra. Da mesma forma, 

é notório não se tratar o caso descrito de fato 

isolado, existindo inúmeras reportagens que 

não se coadunam com as situações reais, o 

que acaba por ser demonstrado no decorrer 

do tempo. 

vários aspectos geradores deste conflito pode-

riam ser estudados, entretanto, este trabalho 

abarcou três pontos distintos e alcançou 

conclusões tão somente em relação a eles.

existe, por parte da mídia, um discurso 

criminológico em busca de uma hegemonia, 

principalmente sobre o discurso acadêmico, 

na direção da legitimação do dogma penal 

como instrumento básico de compreensão 

dos conflitos sociais. Deixam de ser obser-

vados preceitos mínimos constitucionais 

como o direito à honra e o direito de defesa.  

existiria uma forma de privatização parcial 

do poder punitivo, iniciado muito mais por 

uma manchete de jornal do que a partir de 

uma denúncia processual.

outro ponto de divergência é a diferença 

temporal entre a produção da notícia e a fina-

lização de um processo judicial.  enquanto o 

Judiciário obedece a todos os ditames proces-

suais embasados na lei para buscar a verdade 

real, a Imprensa, para garantir destaque nas 

notícias, utiliza procedimentos que possibilitam 

a produção de verdades instantâneas, as quais, 

por muitas vezes, não são confirmadas. 

Inicialmente depreende-se que a liberdade de 

a imprensa informar está diretamente relacio-

nada à responsabilidade social da produção 

da notícia, ou seja, esta deve dizer respeito a 

temas socialmente relevantes para o exercício 

da cidadania. Partindo dessa premissa, em tese, 

a honra cederia lugar, quando necessária a 

informação - interesse socialmente indispen-

sável -, e tão só nesta hipótese, com a devida 

observância da veracidade das notícias a serem 

veiculadas.

Forçoso concluir, finalmente, que, para a 

manutenção de um estado Democrático de 

Direito, é forçoso encontrar um ponto razoável 

de harmonia entre a mídia e o Judiciário, sob 

pena de prejuízo à coletividade.
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1  introduçÃo

A responsabilidade civil do estado por atos 

administrativos é uma das instituições mais 

complexas e prestigiadas no nosso ordena-

mento jurídico, pelo simples fato de abranger 

regras provenientes de vários ramos do direito, 

tais como o direito administrativo, o constitu-

cional, o civil e o processual civil. 

 é o dever que se impõe ao Poder Público 

de reparar os danos causados a terceiros, em 

virtude de sua atuação positiva ou negativa, que 

não se confunde com a contratual ou a legal. 

resPonsaBilidade civil do estado Por atos administrativos

virgínia Afonso de oliveira Morais da Rocha* 

*Advogada, pós-graduada em direito público pelo Instituto Damásio de Jesus.

ReSUMo

A responsabilidade civil do estado por atos administrativos, instituto regulado pelo artigo 37, § 6º, 

da Constituição Federal de 1988, consiste no dever que se impõe ao Poder Público de reparar os 

danos causados a terceiros, em virtude de uma atuação positiva ou negativa. A aplicação de tal 

instituto garante a tranquilidade de toda uma sociedade, pois essa terá plena consciência de que, 

caso ocorra qualquer tipo de dano ao patrimônio de cada particular, proveniente de uma atuação 

estatal, haverá direito ao devido ressarcimento. Assim, a responsabilidade patrimonial extracon-

tratual inicia-se com o dever do estado em reparar o dano e finaliza-se com a indenização. 

PAlAvRAS–CHAve: Responsabilidade civil do estado. evolução histórica. Dano. Nexo de Causa-

lidade. Resultado.
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entende-se por ato administrativo, o ato jurí-

dico praticado pela Administração Pública 

em posição de superioridade jurídica e com 

a finalidade de alcançar o bem-estar da 

coletividade. 

Segundo HelY loPeS MeIRelleS (1994), os 

atos administrativos são, geralmente, praticados 

pelos órgãos do executivo. entretanto, as auto-

ridades do Poder legislativo e do Poder Judi-

ciário, quando estiverem exercendo atividades 

administrativas, também podem praticá-los. 

o estudo pretende ater-se à análise da atividade 

do estado em sua função administrativa, não 

merecendo considerações as funções legislativa 

e jurisdicional.

2  evoluçÕes do instituto 

Houve um grande período na história em que 

inexistia a questão da responsabilidade civil do 

estado. Nos estados Absolutistas, adotou-se a 

teoria da Irresponsabilidade que consistia na 

ideia de que o estado não responderia pelos 

danos causados por seus agentes.

 Argumentavam os defensores dessa teoria 

que o estado tinha o poder de criar as normas 

legais, cabendo a ele elaborar o direito. Como 

o estado era representado pela própria figura 

do rei (I’ état c’est moi – luís XIv) e o rei não 

errava, verifica-se que o estado não iria agir 

contra o direito que fora por ele criado. 

Dessa forma, a responsabilidade era impu-

tada ao agente representante do estado, pois, 

ao causar o dano a outrem, a sua ação se 

enquadrava como uma violação de conduta. 

Portanto, a responsabilidade seria única e 

exclusiva do agente. 

JoSé CRetellA JÚNIoR (2000, p. 85) define 

a teoria da Irresponsabilidade como:

Fundamenta-se esta teoria no princípio de que 

o estado tem, por finalidade precípua, a tutela 

do direito. Assim, quando o funcionário viola 

o direito, quebrando a norma pela qual deve-

ria zelar, não opera nesse momento em nome 

do estado, que é o próprio criador e guarda do 

direito. Prejudicando a terceiros, o agente apar-

tou-se do estado, agindo agora, tão só, como 

simples particular com excesso de representa-

ção.

entretanto, essa teoria não resistiu por muito 

tempo. os críticos argumentavam que o 

estado, vez que possuía personalidade jurídica 

própria, tinha que estar sujeito a obrigações, 

além de direitos. o estado, porém, não supor-

tava os encargos, somente os benefícios. 

tal entendimento está consubstanciado nos 

dizeres de YUSSeF SAID CAHAlI (1996, 

p.19)

Na doutrina, pôs-se em evidência que a teoria 

da irresponsabilidade representava clamorosa 
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injustiça, resolvendo-se na própria negação do 

Direito: se o estado se constitui para a tutela 

do Direito, não tinha sentido que ele próprio o 

violasse impunemente; o estado, como sujeito 

dotado de personalidade, é capaz de direitos e 

obrigações como os demais entes, nada justifi-

cando a sua irresponsabilidade quando sua atu-

ação falha e seus representantes causam danos 

aos particulares.

No século XIX, a tese da irresponsabilidade 

foi superada, surgindo novas teorias de funda-

mento jurídico.  em um segundo momento 

da evolução histórica, a responsabilidade 

do estado passou a ser regulada pelo Direito 

Civil, ou seja, sob o aspecto privado.

Nesse período, surgiram duas teorias. A 

primeira delas denominou-se teoria dos Atos 

de Império e de Gestão.

A imperatividade conceitua-se como a capa-

cidade de impor. Portanto, ato de império é 

o ato administrativo praticado pelo estado no 

exercício de atividade superior. tais atos são 

impostos coercitivamente aos destinatários. 

estes atos, regidos pelo Direito Público, são 

praticados pela Administração em função de 

sua autoridade.

Não há que se confundir com o ato de gestão. 

Nesse, o estado pratica ato regulado pelo 

Direito Privado, de forma equiparada ao 

particular.

o estado somente responderia quando 

praticasse atos de gestão – responsabilidade 

condicionada à culpa do agente. Quanto aos 

atos de império, ao estado não seria atribuída 

responsabilidade. 

SAID CAHAlI (1996, p.20) assevera:

em condições tais, agindo o estado no 

exercício de sua soberania, na qualida-

de de poder supremo, supra-individual, 

os atos praticados nessa qualidade, atos 

jure imperii, restariam incólumes a qual-

quer julgamento e, mesmo quando dano-

sos para os súditos, seriam insuscetíveis 

de gerar direito à reparação. todavia, na 

prática de atos jure gestionis, o estado 

equipara-se ao particular, podendo ter 

sua responsabilidade civil reconhecida 

nas mesmas condições de uma empresa 

privada, pelos atos de seus representantes 

ou prepostos lesivos ao direito de tercei-

ros; (...)

Com a evolução do direito, esta teoria foi 

abandonada. entretanto, ela apresenta grande 

valor histórico, porque significou a passagem 

da teoria da Irresponsabilidade para a da 

Responsabilidade estatal – ao menos no que 

diz respeito aos atos de gestão. 

A segunda teoria denominou-se teoria 

da Culpa Civil ou da Responsabilidade 

Subjetiva. 
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os adeptos dessa teoria salientavam que a 

natureza do ato não era importante, pois o 

estado responderia a qualquer feito – desde 

que demonstrada culpa do agente.

MARIA SYlvIA ZANellA DI PIetRo (2001, 

p.514) esclarece:

embora abandonada a distinção entre atos de 

império e de gestão, muitos autores continua-

ram apegados à doutrina civilista, aceitando a 

responsabilidade do estado desde que demons-

trada a culpa. Procurava-se equiparar a respon-

sabilidade do estado à do patrão, ou comitente, 

pelos atos dos empregados ou prepostos. era 

a teoria da culpa civil ou da responsabilidade 

subjetiva.

A doutrina civilista serviu de inspiração ao art. 

15 do Código Civil Brasileiro, que consagrou a 

teoria da responsabilidade subjetiva do estado.

No terceiro momento da evolução histórica 

do instituto, a responsabilidade civil do estado 

deixou de aplicar a teoria civilista e passou 

a empregar, em seus fundamentos, o Direito 

Público.

A nascente desse ideal ocorreu com a jurispru-

dência francesa, com o famoso caso Blanco, 

ocorrido em 1873. No caso em apreço, 

entendeu o tribunal que a responsabilidade 

civil do estado não poderia ser norteada pelo 

Direito Privado. 

CelSo ANtÔNIo BANDeIRA De Mello 

(2001, p.844) reconhece:

Admitida a responsabilidade do estado já na 

segunda metade do século XIX, sua tendência 

foi expandir-se cada vez mais, de tal sorte que 

evoluiu de uma responsabilidade subjetiva, isto 

é, baseada na culpa, para uma responsabilidade 

objetiva, vale dizer, ancorada na simples rela-

ção de causa e efeito entre o comportamento 

administrativo e o evento danoso.

Segundo o princípio da igualdade dos 

encargos e ônus sociais, toda a sociedade 

ganha quando da atuação estatal resultam 

benefícios. entretanto, se resultarem danos, 

toda a sociedade deverá responder pelo 

prejuízo que um terceiro sofreu. A sociedade 

responde por intermédio do estado, indepen-

dentemente da culpa dos seus agentes. 

Assim, surgiram as teorias Publicísticas.

Uma delas é a teoria da Culpa do Serviço, 

que se consolida quando da inexistência da 

prestação do serviço público, quando da 

ocorrência do mau funcionamento desse ou 

quando do retardamento de sua prestação. 

Nessa teoria não se cogita da culpa do 

agente.

DI PIetRo (2001, p.515) enfatiza:

A teoria da culpa do serviço, também chamada 
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de culpa administrativa, ou teoria do acidente 

administrativo, procura desvincular a responsa-

bilidade do estado da idéia de culpa do fun-

cionário. Passou a falar em culpa do serviço 

público.

Distinguia-se, de um lado, a culpa individual 

do funcionário, pela qual ele mesmo respondia, 

e, de outro, a culpa anônima do serviço públi-

co; nesse caso, o funcionário não é identificável 

e se considera que o serviço público funcionou 

mal; incide, então, a responsabilidade do esta-

do.

Argumenta CelSo ANtÔNIo (2001, p.845) 

que:

é mister acentuar que a responsabilidade por 

“falta de serviço”, falha do serviço ou culpa 

do serviço (faute du service, seja qual for a tra-

dução que se lhe dê) não é, de modo algum, 

modalidade de responsabilidade objetiva, ao 

contrário do que entre nós e alhures, às vezes, 

tem-se inadvertidamente suposto. é responsabi-

lidade subjetiva porque baseada na culpa (ou 

dolo), como sempre advertiu o Prof. oswaldo 

Aranha Bandeira de Mello.

Afirma o ilustre autor que um dos principais 

fatores que levariam a tal engano seria o fato 

de que, muitas vezes, é extremamente difícil 

comprovar a culpa do estado, tendo que ser, 

necessariamente, admitida a presunção de 

culpa. 

entretanto, o doutrinador afirma que tal 

presunção não descaracteriza a responsabi-

lidade subjetiva do estado. Se ele conseguir 

demonstrar que exerceu a sua atividade 

com prudência e perícia, estará comprovada 

ausência de culpa e, consequentemente, 

descartada a obrigação de indenizar. 

Após a teoria da Culpa do Serviço, a socie-

dade passou a adotar a teoria do Risco 

Administrativo, que tem como fundamento a 

responsabilidade objetiva do estado. 

essa forma de responsabilidade baseia-se 

apenas na relação entre o funcionamento do 

serviço e o evento danoso, independente-

mente de culpa do agente. Não se cogita da 

falta do serviço e sim do nexo de  causalidade 

entre o serviço público e o dano sofrido 

(prejuízo causado).

DIoGeNeS GASPARINI (2000, p.802) tece 

apropriadas considerações:

Por essa teoria, a obrigação de o estado indeni-

zar o dano surge, tão-só, do ato lesivo de que 

ele, estado, foi o causador. Não se exige a cul-

pa do agente público, nem a culpa do serviço. 

é suficiente a prova da lesão e de que esta foi 

causada pelo estado. A culpa é inferida do fato 

lesivo, ou, vale dizer, decorrente do risco que 

a atividade pública gera para os administrados. 

esse rigor é suavizado mediante a prova, feita 

pela Administração Pública, de que a vítima 
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concorreu, parcial ou totalmente, para o even-

to danoso, ou de que este não teve origem em 

comportamento do estado (foi causado por um 

particular).

Alguns autores adotam posição intermediária, 

alegando que a teoria do Risco Administra-

tivo compreende duas modalidades: a do 

risco administrativo e a do risco integral. 

A teoria do Risco Administrativo aceita as 

causas excludentes da responsabilidade do 

estado. Por sua vez, a teoria do Risco Inte-

gral acredita que o estado está obrigado a 

indenizar por todo e qualquer tipo de dano, 

 inclusive quando a culpa for da vítima ou 

quando o prejuízo for causado por força 

maior.

tal diferenciação é posição minoritária entre os 

doutrinadores, pois a teoria do Risco Integral 

não é aceita pela maioria dos autores.

3  direito Positivo Brasileiro

o Código Civil de 1916 (lei 3.017) regula-

mentava a responsabilidade civil do estado.

Dispunha no artigo 15:

Art.15. As pessoas jurídicas de direito público 

são civilmente responsáveis por atos de seus 

representantes que nessa qualidade causem da-

nos a terceiros, procedendo de modo contrário 

ao direito ou faltando a dever prescrito por lei, 

salvo o direito regressivo contra os causadores 

do dano. 

Quando a norma descrita incorporava em 

seu texto “procedendo de modo contrário ao 

direito ou faltando a dever prescrito por lei”, 

percebia-se a inclusão do conceito amplo de 

culpa (culpa lato sensu). Portanto, o Código 

Civil de 1916 adotava a tese da responsabi-

lidade subjetiva do estado. 

o novo Código Civil (lei 10.406/2002), em 

seu artigo 43, alterou tal entendimento: 

Art.43. As pessoas jurídicas de direito público 

interno são civilmente responsáveis por atos dos 

seus agentes que nessa qualidade causem danos 

a terceiros, ressalvado direito regressivo contra 

os causadores do dano, se houver, por parte des-

tes, culpa ou dolo. 

Na verdade, a norma civil foi ao encontro 

do que fora disciplinado pela Constituição 

Federal de 1988, que em seu artigo 37, § 6º: 

determina:

As pessoas jurídicas de direito público e 

as de direito privado prestadoras de servi-

ços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a 

terceiros, assegurado o direito de regresso 

contra o responsável nos casos de dolo ou 

culpa.
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A Constituição Federal de 1988 não exige a 

demonstração de que o agente agiu de forma 

contrária ao direito ou faltou ao dever prescrito 

em lei. A responsabilidade independe tanto 

da culpa pessoal do agente, como da culpa 

do serviço. 

Dessa forma, resta caracterizada, nos dias 

atuais, a consagração da responsabilidade 

objetiva do estado. 

em comentário a respeito do tema, JoSé DoS 

SANtoS CARvAlHo FIlHo (2003, p.436) 

consigna:

o art. 43 do novo Código tem total com-

patibilidade normativa em face da norma 

do art. 37, §6º, da CF, de modo que atu-

almente nenhuma dúvida pode existir de 

que, no ordenamento jurídico pátrio, o es-

tado se sujeita à teoria da responsabilidade 

objetiva. 

Segundo o preceito constitucional contido no § 

6º do artigo 37, duas são as categorias sujeitas 

à teoria da responsabilidade objetiva do estado 

para responder por danos causados a outrem.

Na primeira categoria, estão as pessoas jurídicas 

de Direito Público, compreendendo todas as 

entidades estatais (União, estados, Distrito 

Federal e Municípios), juntamente com os seus 

desmembramentos (Autarquias e Fundações 

Públicas de natureza autárquica).

A segunda categoria compreende pessoas 

de Direito Privado, prestadoras de serviços 

públicos. enquadram-se nessa categoria as 

pessoas jurídicas privadas da Administração 

Indireta (empresas Públicas, Sociedades de 

economia Mista e Fundações Públicas com 

personalidade de Direito Privado) quando estão 

atuando como prestadoras de serviço público; 

os concessionários e os permissionários de 

serviço público.

Sobreleva anotar que, com relação aos atos 

realizados por pessoas jurídicas, a responsa-

bilidade poderá ser primária ou subsidiária.

A responsabilidade é primária quando atribuída 

diretamente à pessoa física ou à pessoa jurídica a 

que pertence o agente autor do dano. Será subsi-

diária a responsabilidade quando sua configura-

ção depender da circunstância de o responsável 

primário não ter condições de reparar o dano 

por ele causado. (CARvAlHo FIlHo, 2003, 

p.448).

Dessa forma, o estado poderá responder subsi-

diariamente quando, por exemplo, os conces-

sionários ou os permissionários do serviço 

público não possuírem condições financeiras 

para arcarem com o ressarcimento do dano.

4  aGentes do estado

De acordo com a Carta da República, as pessoas 

jurídicas de Direito Público e as de Direito 
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Privado prestadoras de serviços públicos, são 

civilmente responsáveis pelos danos que seus 

agentes se, ao agirem nessa qualidade, esses 

causarem prejuízos a terceiros. 

Merece consideração o termo “agente” empre-

gado pelo legislador constituinte. Percebe-se 

que o termo foi utilizado de uma maneira 

mais ampla, englobando todas as pessoas que 

exercem atividade para a Administração, não 

importando seu nível hierárquico dentro da 

instituição.

Já a expressão “nessa qualidade” foi empregada 

para delimitar a responsabilização. o estado 

somente será responsabilizado pelo dano 

cometido por seu agente quando este estiver 

no exercício de sua função ou quando existir 

nexo entre a posição de agente público com 

a conduta praticada. 

Da interpretação do dispositivo consti-

tucional (artigo 37, § 6º), constata-se a 

presença de duas relações jurídicas. 

A primeira é formada entre o estado e o 

administrado. Nessa relação jurídica, o 

estado responde exclusivamente pelos danos 

causados, independentemente da compro-

vação da culpa – aplicando-se, assim, a 

teoria da responsabilidade objetiva. 

A segunda relação jurídica ocorre entre 

o estado e o seu funcionário. De acordo 

com a norma constitucional, o estado terá 

direito de regresso contra o agente nos 

casos de comprovada existência de dolo ou 

culpa desse ao realizar o ato. entende-se, 

portanto, que nessa relação jurídica se aplica 

a responsabilidade subjetiva. o estado só 

pode ressarcir-se do valor pago ao lesado 

caso consiga demonstrar a culpa ou dolo 

do agente.

Conclui-se que, na relação entre estado e 

administrado, se aplica a teoria da Respon-

sabilidade objetiva; porém, tratando-se de 

estado e agente público, deve-se aplicar a 

teoria da Responsabilidade Subjetiva. 

5  PressuPostos Para a aPlicaçÃo da 

resPonsaBilidade oBJetiva.

Baseado na teoria do Risco Administrativo, 

atualmente o ordenamento jurídico pátrio 

adota a responsabilidade objetiva. 

Responsabilidade objetiva é a obrigação de 

indenizar que incumbe a alguém em razão de 

um procedimento lícito ou ilícito que produziu 

uma lesão na esfera juridicamente protegida de 

outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera 

relação causal entre comportamento e dano. 

(CelSo ANtÔNIo, 2001, p. 487).

Portanto, para que fique caracterizada a 

responsabilidade objetiva do estado diante 

de um ato administrativo (ação administrativa 
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comissiva ou omissiva), faz-se necessária a 

presença do dano e do nexo causal.

Se um desses pressupostos não ocorrer, o estado 

ficará liberado do dever de indenizar. 

Dessa forma, a principal característica da 

responsabilidade objetiva é a desneces-

sidade de o lesado pela conduta estatal 

provar a existência da culpa do agente ou 

do serviço.

5.1  evento danoso

Para se configurar a responsabilidade civil do 

estado, sua conduta, seja ela comissiva ou 

omissiva, lícita ou ilícita, deve ter causado 

um dano, uma lesão a terceiro. 

Portanto, o estado só ficará obrigado pelo 

ressarcimento caso a vítima comprove que 

da atuação estatal decorreu prejuízo.

5.1.1  danos Por açÃo do estado

Comportamento comissivo do estado reme-

te-nos à ideia de que o Poder Público, por 

meio de uma atuação positiva, poderá gerar 

um dano a alguém. o comportamento do 

estado cria a lesão (prejuízo). 

exemplificando as várias hipóteses de 

comportamento estatal comissivo, Celso 

Antônio Bandeira de Mello tipifica:

a) Por comportamentos lícitos:

a.1) Atos jurídicos – como, por exemplo, a de-

terminação de fechamento legítimo e definiti-

vo do perímetro central da cidade a veículos 

automotores, por razão de tranqüilidade, salu-

bridade públicas e desimpedimento do trânsito, 

que acarreta para os proprietários de edifícios – 

garagem, devidamente licenciados, indiscutível 

dano patrimonial anormal. 

a.2) Atos materiais – como, por exemplo, o ni-

velamento de uma rua, procedido com todas as 

cautelares e recursos  técnicos, que, entretanto, 

pelas características físicas ambientais, implica 

ficarem algumas casas em nível mais elevado 

ou rebaixado em relação ao leito da rua, cau-

sando séria desvalorização daqueles imóveis.

 b) Por comportamentos ilícitos:

b.1) Atos jurídicos – como, verbi gratia, a de-

cisão de apreender, fora do procedimento ou 

hipóteses legais, a edição de jornal ou revista.

b.2) Atos materiais – o espancamento de um 

prisioneiro, causando-lhe lesões definitivas. 

(CelSo ANtÔNIo, 2001, p. 854).

em matéria de responsabilidade por danos 

causados pelo estado, não há que se ques-

tionar sobre a legalidade do ato praticado. 

tanto a conduta legítima, como a ilegítima, 
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se produtora do dano, impõe reparação 

estatal. 

Assim, se o estado prejudicou alguém para 

satisfazer o interesse público, nada mais justo 

do que suportar os encargos advindos de tal 

lesão. 

A jurisprudência prescreve:

Responsabilidade Civil do Poder Público – Ris-

co Administrativo – objetividade – Requisitos. 

A responsabilidade civil do estado, responsa-

bilidade objetiva, com base no risco adminis-

trativo, que admite pesquisa em torno da culpa 

do particular, para o fim de abrandar ou mes-

mo excluir a responsabilidade estatal, ocorre, 

em síntese, diante dos seguintes requisitos: do 

dano, da ação administrativa; e desde que haja 

nexo causal entre o dano e a ação administra-

tiva. A consideração no sentido da licitude da 

ação administrativa é irrelevante, pois o que 

interessa é isto: sofrendo o particular um pre-

juízo, em razão da atuação estatal, regular ou 

irregular, no interesse da coletividade, é devi-

do à indenização, que se assenta no princípio 

da igualdade dos ônus e encargos sociais. (Su-

premo tribunal Federal. Recurso especial nº 

113.587-7. 2ª turma. Relator Ministro Carlos 

velloso. DJU 3/3/1992).

é de se ver, por fim, que em relação aos atos 

comissivos do estado, a maioria dos doutri-

nadores argumenta em prol da aplicação da 

responsabilidade objetiva do estado.

5.1.2  danos dePendentes de situaçÃo 

ProPiciatória Produzida diretamen-

te Pelo estado

Caso semelhante aos danos produzidos 

pela própria ação do estado são os danos 

 dependentes de situações propiciatórias 

produzidas diretamente pelo estado. A sutil 

diferença consiste no fato de que para esta 

última, não é a ação do estado que causa a 

lesão, mas sim uma situação de risco criada 

pelo Poder Público.

Celso Antônio conceitua:

Há determinados casos em que a ação danosa, 

propriamente dita, não é efetuada por agente 

do estado, contudo é o estado quem produz a 

situação da qual o dano depende. vale dizer: 

são hipóteses nas quais é o Poder Público quem 

constitui, por ato comissivo seu, os fatores que 

propiciarão decisivamente a emergência do 

dano. (...) Servem de exemplos o assassina-

to de um presidiário; os danos nas vizinhan-

ças oriundas de explosão em depósito militar 

em decorrência de um raio; lesões radioativas 

oriundas de vazamento em central nuclear cujo 

equipamento protetor derrocou por avalancha 

ou qualquer outro fenômeno da natureza etc.

(CelSo ANtÔNIo, 2001, p. 859).

Assim, o fato de o estado custodiar pessoas 

que possuem alto grau de periculosidade e 

cuidar de coisas ou animais que, sem a devida 
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guarda, potencialmente causariam danos, faz 

surgir para o estado o dever de indenizar, caso 

aqueles, que estão sob seus cuidados, venham 

lesionar a terceiros. logo, comprovado o 

vínculo entre o risco e o prejuízo causado, 

aplica-se a responsabilidade objetiva.

o tribunal de Justiça de Minas Gerais 

assevera:

Responsabilidade Civil do Poder Público – De-

tento – Morte na Prisão – Indenização. Acarreta 

a responsabilidade do estado por culpa in vigi-

lando a morte de detento em estabelecimento 

prisional, uma vez que a vítima se acha sob a 

custódia e direta proteção do Poder Público, ao 

qual cumpre, através de seus agentes, velar por 

sua integridade física, como preceitua a Consti-

tuição Federal.        (tJ-MG embs. na ApCív nº 

1023-1 – 4ª Ccív – Rel. Des. Alves de Melo – 

Do 7/12/1994 apud JoSe DoS SANtoS CAR-

vAlHo FIlHo, 2003, Pg. 466)

Nesta hipótese, a responsabilidade está dire-

tamente ligada ao risco criado pelo estado, 

conforme preleciona Bandeira de Mello:

Cumpre, apenas, esclarecer que a responsabili-

dade em tais casos evidentemente está relacio-

nada com o risco suscitado. 

então, se os evadidos de uma prisão vierem 

a causar danos em locais afastados do prédio 

onde se sedia a fonte de  risco, é óbvio que a 

lesão sofrida por terceiros não estará correlacio-

nada com a situação perigosa criada por obra 

do Poder Público. Nesta hipótese só caberá res-

ponsabilizar o estado se o serviço de guarda dos 

delinqüentes não houver funcionado ou houver 

funcionado mal, pois será o caso de responsabi-

lidade por comportamento omissivo, e não pela 

geração de risco oriundo de guarda de pessoas 

perigosas. (CelSo ANtÔNIo, 2001, p. 861).

5.1.3  danos Por omissÃo do esta-

do 

Não apenas a ação provoca danos, mas 

também a omissão, que está intimamente 

ligada à ideia de ato negativo, de silêncio, 

de lacuna. 

Rui Stoco conceitua:

A omissão é um non facere relevante para o Di-

reito, desde que atinja a um bem juridicamente 

tutelado.

A omissão é uma conduta negativa. Surge por-

que alguém não realizou determinada ação. A 

sua essência está propriamente em não ter agi-

do de determinada forma. (StoCo, 2001, Pg. 

95)

Hipóteses que evidenciam o dano omissivo 

estatal são as que resultam da inexistência 

do serviço público, mau funcionamento do 

serviço ou retardamento na sua prestação. 
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Neste sentido, a jurisprudência entende:

Responsabilidade Civil – Ato Ilícito – Danos 

Causados a estabelecimento Comercial – De-

mora na Intervenção pelos Agentes do estado. 

é devida a indenização quando caracteriza a 

demora da intervenção policial nos casos em 

que o evento era perfeitamente previsível. 

Recurso não provido.      (tJ- SP – ApCív nº 

86.922 – 7ª Ccív – rel. Des. Nélson Schiavi 

– BDA jun/91, p. 372 apud JoSe DoS SAN-

toS CARvAlHo FIlHo, 2003, Pg. 464)

Responsabilidade Civil do estado – Má exe-

cução dos Serviços Públicos – Risco Admi-

nistrativo – Dano e Nexo de Causalidade. A 

responsabilidade civil das pessoas jurídicas 

de direito público, responsabilidade objetiva, 

com base no risco administrativo, que admi-

te pesquisa em torno da culpa do particular, 

para o fim de abrandar ou mesmo excluir a 

responsabilidade estatal, ocorre, em síntese, 

diante dos seguintes requisitos:

a) do dano;

b) da ação administrativa (comissiva ou 

omissiva),

c) do nexo causal entre o dano e a ação ad-

ministrativa.

- o Município tem, por obrigação, manter 

em condições de regular uso e sem oferecer 

riscos as vias públicas e logradouros aber-

tos à comunidade. (J-RJ – ApCív nº 7.613/94 

– 6ª Ccív – Rel. Des. Pedro ligiéro – apud  

CoAD 52475 apud JoSe DoS SANtoS 

CARvAlHo FIlHo, 2003, Pg. 465)

Responsabilidade Civil do Poder Público 

– Roubo e estupro cometido por meno-

res evadidos – caracterização. Ao estado, 

com exclusividade, incumbe velar pelas 

condições de segurança dos estabeleci-

mentos correcionais em que se encontram 

segregados menores infratores dotados de 

grau intenso de periculosidade, pois é seu 

dever precípuo impedir que esses meno-

res, estando sob sua custódia, reingres-

sem ilegalmente ao convívio social, como 

parcela inerente da sua própria obrigação 

de garantir a segurança da sociedade. Se 

o ente estatal, numa atitude de descaso e 

de negligência, propicia, mercê da falta de 

segurança, que menores dessas caracterís-

ticas se evadam de local destinado ao in-

ternamento, com os mesmos integrando-se 

à quadrilha, praticando então, diretamente, 

delitos de estupro e de roubo, inescondível 

é a sua  obrigação de prestar a correspon-

dente indenização, por configurada, nos 

termos do art. 37, §6º, da Carta Magna, a 

sua responsabilidade objetiva. tJ –SC – Ap-

Cív nº 96.005825-27 – Ac. unân. da Ccív 

– Julg. em 24/3/1998 – Capital – Rel. Des. 

trindade dos Santos apud JoSe DoS SAN-

toS CARvAlHo FIlHo, 2003, Pg. 467)
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Ressalte-se que, segundo Celso Antônio 

Bandeira de Mello, as hipóteses de dano 

por omissão estatal limitam-se à falta de 

serviço, compreendendo as modalidades em 

que o serviço não funcionou ou funcionou 

tardiamente. entende o ilustre jurista que 

o mau funcionamento do serviço configu-

raria conduta comissiva do estado, e não 

omissiva.

Declara:

b) Casos em que não é uma atuação do esta-

do que produz o dano, mas, por omissão sua, 

evento alheio ao estado causa um dano que o 

Poder Público tinha o dever de evitar. é a hipó-

tese da “falta de serviço”, nas modalidades em 

que o “serviço não funcionou” ou “funcionou 

tardiamente” ou, ainda, funcionou de modo 

incapaz de obstar à lesão. exclui-se apenas o 

caso de mau funcionamento do serviço em que 

o defeito de atuação é o próprio fato gerador 

do dano, pois aí estaria configurada conduta 

comissiva produtorada lesão. trata-se, aqui, 

apenas de conduta omissiva do estado enseja-

dora (não causadora) de dano. (Mello, 2003, 

Pg. 852)  

José de Aguiar  Dias adota o mesmo 

entendimento:

De três ordens são os fatos identificáveis como 

faltas do serviço público, conforme resultem: de 

mau funcionamento do serviço, do não funcio-

namento do serviço, do tardio funcionamento 

do serviço. Na primeira categoria, estão os atos 

positivos culposos da administração. Na segun-

da, os fatos conseqüentes à inação administra-

tiva, quando o serviço estava obrigado a agir, 

embora a inércia não constitua rigorosamente 

uma ilegalidade. Na terceira, as conseqüências 

da lentidão administrativa (...).(DIAS, 1994, 

Pg. 566)

outro ponto divergente entre os doutrina-

dores diz respeito à aplicação da responsa-

bilidade estatal por danos causados pela sua 

omissão. Alguns autores defendem a tese de 

que deve ser aplicada a responsabilidade 

subjetiva; outros consideram a responsabi-

lidade objetiva como a de correta aplicação 

para o caso. 

Celso Antônio argumenta:

Quando o dano foi possível em de-

corrência de uma omissão do estado 

(o serviço não funcionou, funcio-

nou tardia ou ineficientemente) é de 

aplicar-se a teoria da responsabilida-

de subjetiva. Com efeito, se o estado 

não agiu, não pode, logicamente, ser 

ele o autor do dano. e, se não foi o 

autor, só cabe responsabilizá-lo caso 

esteja obrigado a impedir o dano. 

Isto é: só faz sentido responsabilizá-

lo se descumpriu dever legal que lhe 

impunha obstar ao evento lesivo(...).
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em síntese: se o estado, devendo 

agir, por imposição legal, não agiu 

ou o fez deficientemente, compor-

tando-se abaixo dos padrões legais 

que normalmente deveriam carac-

terizá-lo, responde por esta incúria, 

negligência ou deficiência, que tra-

duzem um ilícito ensejador do dano 

não evitado quando, de direito, de-

via sê-lo.   

Reversamente, descabe responsabili-

zá-lo, inobstante atuação compatível 

com as possibilidades de um serviço 

normalmente organizado e eficiente, 

não lhe foi possível impedir o evento 

danoso gerado por força (humana ou 

material) alheia.

(...) De fato, na hipótese cogitada o 

estado não é o autor do dano. em 

rigor, não se pode dizer que o cau-

sou. Sua omissão ou deficiência ha-

veria sido condição do dano, e não 

causa. Causa é o fator que positiva-

mente gera um resultado. Condição é 

o evento que não ocorreu, mas que, 

se houvera ocorrido, teria impedido 

o resultado. (Mello, 2001, Pg. 854 

a 856)

em relação a tal posicionamento, José 

dos Santos Carvalho Filho faz pertinente 

comentário:

Queremos deixar claro, no entanto, que 

o elemento marcante da responsabilida-

de extracontratual do estado é efetiva-

mente a responsabilidade objetiva; daí 

não se nos afigurar inteiramente corre-

to afirmar que, nas condutas omissivas, 

incidiria a responsabilidade subjetiva. A 

responsabilidade objetiva é um plus em 

relação à responsabilidade subjetiva e 

não deixa de subsistir em razão desta; 

além do mais; todos se sujeitam nor-

malmente à responsabilidade subjetiva, 

porque essa é a regra do ordenamento 

jurídico. Por conseguinte, quando se 

diz que nas omissões o estado responde 

somente por culpa, não se está dizendo 

que incide a responsabilidade subjetiva, 

mas apenas que se trata da responsabi-

lidade comum, ou seja, aquela fundada 

na culpa, não se admitindo então a res-

ponsabilização sem culpa. Na verdade, 

nenhuma novidade existe neste tipo de 

responsabilidade. Quer-nos parecer, as-

sim, que o estado se sujeita à responsabi-

lidade objetiva, mas, quando se tratar de 

conduta omissiva, estará ele na posição 

comum de todos, vale dizer, sua respon-

sabilização se dará por culpa. Acresce 

notar, por fim, que, mesmo quando pre-

sentes os elementos da responsabilidade 

subjetiva, estarão fatalmente presentes 

os elementos da responsabilidade ob-

jetiva, por ser esta mais abrangente que 

aquela. (FIlHo, 2006, Pg. 465)
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Conclui-se que os danos por omissão do 

estado somente se caracterizam quando o 

Poder Público tiver a obrigação de impedir 

a lesão, ou seja, puder agir para evitar o 

resultado. 

5.2  neXo de causalidade 

Nexo causal é a relação existente entre a 

ação ou omissão do estado e o resultado 

obtido. Cuida de distinguir, entre as diversas 

condutas, as que foram causa para o surgi-

mento do efeito final. 

Nessa  or ien tação,  a  ju r i sp rudênc ia 

prescreve:

Responsabilidade Civil do Poder Público 

– Posto de Saúde – Morte – Nexo Causal 

– Não-Configuração. A circunstância de 

haver a vítima falecido momentos após o 

eletrocardiograma e depois de haver an-

dado por cerca de 2 km entre o pronto-

socorro e o posto do SUS não permite que 

se atribua à Municipalidade a responsabi-

lidade pelo evento, pois, tendo em vista 

seu estado de saúde, poderia ter falecido 

mesmo antes de chegar ao pronto-socor-

ro. o fato de haver passado pelo posto de 

atendimento médico antes do falecimen-

to não cria o nexo causal. (tribunal de 

Justiça do estado de São Paulo. Apelação 

Cível nº 203.303. 5ª Câmara Cível. Rela-

tor Desembargador Jorge tannus. Julgado 

em 17/2/1994).

Portanto, para caracterizar a responsabilidade 

civil do estado, deve-se demonstrar o nexo 

causal entre a ação administrativa e o dano. 

Assim sendo, deverá existir o fato administra-

tivo, que deverá ser imputado ao estado.

6  causas eXcludentes 

Sendo imprescindíveis o nexo causal e o dano 

para que se configure a responsabilidade civil do 

estado, devemos analisar alguns casos em que 

se afiguram a exclusão da responsabilidade.

Caracterizam-se como excludentes os danos 

provocados pelo caso fortuito, força maior e 

culpa exclusiva da vítima. Atente-se para o 

fato de que alguns autores não consideram 

o caso fortuito como causa excludente dessa 

responsabilidade.

Não se pode atribuir o resultado de uma ação 

ao Poder Público se a consequência final fugiu 

completamente do seu controle. 

Divergem os doutrinadores com relação ao 

conceito de força maior e caso fortuito. 

entendemos que a força maior seja o resultado 

da força humana capaz de originar uma circuns-

tância que o agente não podia resistir apesar de 

o evento ser previsível; e o caso fortuito seja o 

resultado que acontece além da previsibilidade, 

ou seja, o resultado era imprevisível para o 

agente.
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Dessa forma, na força maior, a não causalidade 

resulta da completa impossibilidade de o agente 

evitar o resultado.

Já no caso fortuito, a não causalidade decorre 

da imprevisibilidade do resultado.

JoSé DoS SANtoS CARvAlHo FIlHo 

(2003, p.444) pondera:

Não é raro que os indivíduos sofram 

danos em razão de fatos que se afi-

guram imprevisíveis, aqueles even-

tos que, por alguma causa, ocorrem 

sem que as pessoas possam pressen-

ti-los e até mesmo preparar-se para 

enfrentá-los e evitar os prejuízos, às 

vezes vultosos, que ocasionam. 

São fatos imprevisíveis aqueles 

eventos que constituem o que a 

doutrina tem denominado força 

maior e de caso fortuito.

Para esse doutrinador, tanto a força maior 

como o caso fortuito são fatos imprevisíveis 

que configuram causas excludentes de respon-

sabilidade estatal.

Ressalte-se que, caso o estado, diante de um 

caso fortuito ou força maior, atue positiva 

ou negativamente, ficará caracterizada a 

concausa. Assim, se o prejuízo for causado 

pelo resultado de uma atuação estatal (ação 

ou omissão) e de um caso fortuito ou de 

força maior, o estado será responsabilizado 

proporcionalmente. 

MARIA SYlvIA ZANellA DI PIetRo (2001, 

p.519) exemplifica:

[...] quando as chuvas provocam 

enchentes na cidade, inundando 

casas e destruindo objetos, o esta-

do responderá se ficar demonstrado 

que a realização de determinados 

serviços de limpeza dos rios ou dos 

bueiros e galerias de águas pluviais 

teria sido suficiente para impedir a 

enchente.

outra causa excludente de responsabilização 

estatal é a culpa exclusiva da vítima. Nessa 

hipótese, deve se verificar quem realmente 

foi o causador do dano. Se o estado não 

concorreu para a prática do ato, não há que 

se falar em responsabilização estatal.

A jurisprudência preleciona:

Responsabilidade Civil do estado – 

Culpa exclusiva da vítima. esta Corte 

tem admitido que a responsabilidade 

objetiva da pessoa jurídica de direi-

to público seja reduzida ou excluída 

conforme haja culpa concorrente do 

particular ou tenha sido este o exclu-

sivo culpado – Ag. 113.722-3 AgRg e 
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Re 113.587. No caso, tendo o acórdão 

recorrido, com base na análise dos 

elementos probatórios cujo reexame 

é inadmissível em recurso extraordi-

nário, decidido que ocorreu culpa ex-

clusiva da vítima, inexistente a respon-

sabilidade civil da pessoa jurídica de 

direito público, pois foi a vítima que 

deu causa ao infortúnio, o que afasta, 

sem dúvida, o nexo de causalidade en-

tre a ação e a omissão e o dano, no 

tocante ao ora recorrido. Recurso ex-

traordinário não conhecido. (Supremo 

tribunal Federal. Recurso especial nº 

120.924-1. 1ª turma. Relator Ministro 

Moreira Alves. DJ 27/8/1993).

A jurisprudência tem adotado, também, o 

sistema de compensação de culpas:

Responsabilidade Civil do estado – 

Culpa Anônima do Serviço – Acidente 

de trânsito em Cruzamento – Culpa 

Concorrente. A culpa administrativa, 

em havendo nexo de causalidade en-

tre a ocorrência e o resultado danoso, 

deriva da ausência ou deficiência do 

serviço, omissão de cautela, absten-

ção de diligência para que o serviço 

se desenvolva de acordo com o fim 

para o qual se destina. todavia, a cir-

cunstância de o semáforo encontrar-

se com defeito, em cruzamento de 

artérias públicas de acentuado movi-

mento de trânsito, impõe ao condutor 

redobrada cautela. Se assim não pro-

cede, age imprudentemente, nisso mi-

tigando o limite da responsabilidade 

do Poder Público, porque se tem por 

centrada a culpa concorrente. (tribu-

nal de Justiça do Rio de Janeiro. Ape-

lação Cível nº 4543. 8ª Câmara Cível. 

Relator Desembargador ellis Figueira. 

1990 – apud CoAD 52475).

Confirmando tal posicionamento, o artigo 

945 do novo Código Civil regulamentou a 

culpa recíproca: “se a vítima tiver concorrido 

culposamente para o evento danoso, a sua 

indenização será fixada tendo-se em conta a 

gravidade de sua culpa em confronto com a 

do autor do dano”.

Assim, faz-se necessária a análise do 

comportamento da vítima, pois, se ela tiver 

participação no resultado, a responsabili-

dade estatal restará limitada ou, até mesmo, 

excluída. 

7  conclusÃo

os elementos doutrinários, jurisprudenciais 

e legislativos pesquisados, colhidos e apre-

sentados ensejam a formulação de conside-

rações conclusivas.

A responsabilidade civil do estado por atos 

administrativos é dever que se impõe ao 
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Poder Público de reparar os danos causados a 

terceiros, em virtude de sua atuação, seja ela 

positiva ou negativa. 

entende-se por ato administrativo a determi-

nação jurídica praticada pela Administração 

Pública, em posição de superioridade jurídica 

e com a finalidade de alcançar o bem-estar da 

coletividade. 

A evolução da responsabilidade civil do estado 

se inicia com a teoria da Irresponsabilidade, 

em que o estado não respondia pelos danos 

cometidos por seus agentes. Num segundo 

momento, passou-se a adotar a teoria Civi-

lista, a qual era baseada na responsabilidade 

do estado, se provada culpa (teoria subjetiva). 

No terceiro momento, a responsabilidade civil 

do estado passou a ser norteada pelo Direito 

Público, devendo-se demonstrar apenas o nexo 

causal entre o ato administrativo e o dano. 

Perante a legislação pátria, verificamos a 

progressiva evolução do instituto. o artigo 

15 da lei nº 3.017 (Código Civil de 1916) 

foi revogado pelo artigo 43 da lei nº 10.406 

(novo Código Civil), assim, em conformidade 

com o preceito constitucional (artigo 37, §6º 

da Constituição Federal de 1988), tanto para 

atos comissivos, quanto para omissivos, restou 

consagrada a teoria da Responsabilidade 

objetiva. 

As pessoas jurídicas de Direito Público e de 

Direito Privado prestadoras de serviço público, 

também estão sujeitas à teoria da responsabili-

dade objetiva do estado. Suas responsabilidades, 

porém, poderão ser primárias ou subsidiárias, 

dependendo do caso. 

A propósito da interpretação do artigo 37, 

§6º da Constituição Federal/88, verifica-se a 

existência de duas relações jurídicas: uma, 

com relação ao estado, a qual se aplica a 

teoria da Responsabilidade objetiva; outra, 

com relação ao agente, a qual se aplica a 

teoria da Responsabilidade Subjetiva.

os danos provenientes de uma atuação 

estatal poderão ocorrer por intermédio de 

uma atuação positiva (ação) ou negativa 

(omissão) do estado. existem casos em 

que o dano é dependente de uma situação 

propiciatória diretamente produzida pelo 

estado. 

em se tratando de culpa exclusiva da vítima, 

caso fortuito ou força maior, o estado não 

será responsabilizado pelos danos.  

Por fim, havendo concausa (tanto o estado, 

quanto a vítima colaboram para a produção 

do prejuízo) a indenização será proporcional 

à culpa das partes, aplicando-se o sistema 

de compensação.
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