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magistrados federais que, de 9 a 11 de abril de 

2008, em Belém, no Pará, participaram do X 

Encontro de Juízes Federais da 1 il Região, so

bre direito administrativo e direito ambiental, 

promovido pela Escola de Magistratura Federal 

da 1 a Região (Esmaf), então sob a direção do de

sembargador federal Olindo Menezes. 

Os artigos aqui publicados tiveram como 

base as palestras de renomados juristas: George 

Rodrigo Bandeira Galindo, Clovis Beznos, 

José Armando da Costa, João Batista Gomes 

Moreira, Luciano Ferraz, Maria Cristina César 

de Oliveira, Alexandre Santos de Aragão e 

Dirley da Cunha Júnior, que discorreram, entre 

outros tópicos, sobre direitos humanos, conces

são de serviço público, processo disciplinar de 

servidores e magistrados, responsabilidade ci

vil do Estado, parcerias público-privadas, juris

prudência socioambiental. 

Além de atestar, dentro das finalidades da 

Escola, o efetivo aprimoramento dos partici

pantes do Encontro, este livro representa uma 

contribuição da magistratura federal da 1 íl Re

gião ao debate, sempre renovado, de relevantes 

temas jurídicos. 
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Nota preliminar 

Registro, com alegria, a publicação deste livro, que sobremaneira enrique
ce o acervo da produção jurídica dos magistrados federais da 1 a Região, 
sob os auspícios da Escola de Magistratura Federal da 1 a Região (Esmaf). 

Os méritos do empreendimento hão de ser conferidos ao desembargador 
federal Olindo Menezes, coordenador cientifico do evento que o inspirou, 
quando dirigia a Escola, cabendo-lhe, assim, por justiça, apresentar o re
sultado deste trabalho. 

E que se comprazam os leitores! 

HILTON QUEIROZ 

Diretor da Esmaf 
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Apresentação 

No período de 9 a 11 de abril de 2008, a Escola de Magistratura Federal 
da 1 D Região (Esmaf), então sob a minha direção, realizou, com o decidi
do apoio da Presidência do Tribunal, na gestão da desembargadora fe
deral Assusete Magalhães, o X Encontro de Juízes Federais da 1 ~ Região, 
sobre direito administrativo e direito ambiental, na cidade de Belém, no 
Pará, com a participação, por mera colaboração, de renomados juristas, 
aos qu ais aqui fica o agradecimento. Foi decisivo para o êxito do certame, 
também, o apoio firme da Seção Judiciária do Estado do Pará, na pessoa do 
juiz federal Daniel Santos da Roch a Sobral, na época diretor do foro. 

Na rica pauta do seminário, o professor George Rodrigo Bandeira Galindo 
(UnB) discorreu sobre "A magistratura e os direitos humanos"; o professor 
Clovis Beznos (PUC/SP) sobre "Concessão de serviço público - sistemática 
legal, concessão de florestas (Lei 11.284/2006) e concessão de rodovias"; o 
professor José Armando da Costa sobre "Processo administrativo restri
tivo de direitos - processo disciplinar: servidores e magistrados (Resolu
ção CNJ 30, de 07/03/2007)"; o desembargador federal João Batista Gomes 
Moreira (TRF la Região) sobre "Causalidade do dano na responsabilidade 
civil do Estad o"; o professor Luciano Ferraz (UFMG) sobre "Parcerias pú
blico-privadas - sistemática legal e dinâmica de efetivação"; a professora 
Maria Cristina César de Oliveira (UFPA) sobre "Princípios constitucionais 
e jurisprudência socioambiental"; o professor Alexandre Santos de Aragão 
(UERJ) sobre "Crise no con ceito de serviço público"; e, encerrando o semi
nário, o professor Dirley da Cunha Júnior (UCSAL e UFBA), juiz federal na 
Bahia, abordou "O neoconstitucionalismo, o Estado constitucional de di
reito e o novo direito administrativo: revendo velhos conceitos e institutos 
do direito administrativo a partir de uma filtragem constitucional". 
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Nos termos do edital do encontro, os juízes federais inscritos assumiram o 
compromisso de escrever um artigo doutrinário sobre um dos temas dis
cutidos no seminário, para posterior publicação. Resultado dos trabalhos 
apresentados, este livro, a cargo da Esmaf, contém 84 artigos, agrupados 
por assunto, dentro da temática do seminário. A publicação, de há muito 
esperada, de um lado atesta a auspiciosa constatação de que os magistra
dos federais acorreram ao encontro com o intuito de efetivo aprimoramen
to, dentro das finalidades da Escola, e de outro representa uma contribui
ção da magistratura federal da 1 ªRegião ao debate, sempre renovado, dos 
temas jurídicos da pauta do encontro. 

Na função de coordenador científico daquele seminário e agora ex-diretor 
da Escola, é-me sumamente gratificante fazer esta apresentação, por uma 
deferência especial do desembargador federal Hilton Queiroz, atual dire
tor da Escola, na convicção firme de que a publicação, para não falar no 
seu lado histórico, como um documento indelével do seminário - que não 
se limitou à dimensão social de um reencontro festivo de juízes -, expres
sa uma valiosa contribuição ao aperfeiçoamento da magistratura federal 
da 1 ª Região, de resto um dos fatores constitucionais da promoção por 
merecimento. Bom proveito a todos! 

ÜLINDO MENEZES 

Coordenador científico 

Introdução 

Parceria público-privada 
José Cadinho Filho1 

Na sua formatação atual, a parceria público-privada teve origem 
na Inglaterra, no início da década de 1990. O primeiro modelo foi lan
çado em 1992, sob a denominação de private finance initiative, ou inicia
tiva para o investimento privado, que passou na primeira metade da
quela década por um processo de ajustamento, em que os erros foram 
corrigidos e os acertos aperfeiçoados, até que, em 1996, passou a ser 
denominado de public private partnership, ou parceira público-privada 
(PPP). 

O poder p úblico sempre foi o principal responsável pelo financia
mento e execução dos projetos de infraestrutura fundamentais para o 
seu desenvolvimento econômico e social. Por isso, era comum o Estado 
utilizar recursos fiscais, empréstimos e financiamentos nacionais e in
ternacionais. 

A par do alto grau de endividamento imposto por essa maneira 
de fomentar o desenvolvimento nacional, houve ainda uma sensível 
redução na oferta de recursos financeiros internacionais no fim da dé
cada de 1980. 

André Franco Montoro Filho (2004: 3), em artigo publicado no bo
letim da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, lembra que: 

1 
Juiz federal da 2a Vara da Seção Judiciária do Estado de Tocantins. 
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[ ... ]desde a década de oitenta o governo, em todos os seus nívei.s 
e em suas empresas, passou a conviver com acentuadas restn
ções de crédito, praticamente inviabilizando os investimentos 
nestes setores. Houve assim uma drástica redução no volume 
de investimentos, gerada tanto pela incapacidade de financia
mento como pelas dificuldades de geração de recursos próprios, 
em grande parte comprometidos no pagamento do serviço da 

dívida contraída anteriormente. 

0 Estado viu-se, então, sem condições de bancar a crescente ne
cessidade de investimentos em infraestrutura, por isso almejava uma 
fonte de recursos que permitisse o crescimento sem o desfazimento dos 
seus ativos ou um maior endividamento público. 

É nesse cenário propício que surge a parceria público-privada 
como instrumento revolucionário no mecanismo de captação de re
cursos financeiros privados destinados à execução de obras e serviços 
públicos. É forma de contratação que representa o tr~balho em coo
peração dos setores público e privado para oferecer Infraestrutura e 
serviços à população alcançada pelo empreendimento. 

Marçal Justen Filho (2005: 550) destaca como inovação do institu
to possibilitar que o poder público capte investimentos ?ri~ados para 
projetos que anteriormente só dependiam d~ recu~sos pubhcos. ~esta
ca 0 professor, ainda, que o cerne da parcena esta na forma de finan
ciamento do projeto: "O particular deverá custear a execução da ,obra, 
mas 0 Poder Público prestará garantia séria e firme de que arcara com 
os valores necessários à liquidação da dívida, no longo prazo. Essa ga
rantia é utilizada pelo particular perante o sistema financeiro, de modo 

a reduzir os custos". 

A parceria público-privada no Brasil 

Com o advento da Lei 11.079, de 30/12/2004, foi instituído na ad
ministração pública brasileira o regime da parceria público-privada. 
O texto normativo incorporou a experiência obtida nos anos de sua 
implantação em outros países, de forma que a parceria público-privada 
nasce entre nós com a vantagem de já conhecer os erros e acertos de 
outras legislações, garantindo o sucesso de projetos indispensáveis ao 
desenvolvimento do país, aliado às regras de responsabilidade fiscal. 

No conceito do art. 2Q, parceria público-privada é o contrato ad
ministrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administra-

tiva. 

ARTIGOS DOUTRINÁRIOS 

A concessão patrocinada é a concessão que, adicionalmente à tarifa 
cobrada dos usuários, envolve uma complementação de receita pela 
autoridade pública em forma de contraprestação pecuniária (art. 2Q, § 
1 Q). É exemplo de concessão patrocinada a concessão de uma ponte em 
que apenas a cobrança de tarifa dos usuários não é suficiente para re
cuperar o investimento do parceiro privado e tomar atrativo o negócio, 
razão por que a viabilidade do empreendimento pressupõe a necessá
ria complementação da receita pelo parceiro público. 

A principal diferença em relação à concessão comum está na forma 
de remuneração do parceiro privado. Enquanto na concessão comum 
a tarifa é a contraprestação típica do empreendedor - embora não 
descaracterize o contrato de concessão a previsão de fontes de receitas 
alternativas, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, como pre
visto no art. 11 da Lei 8.987/1995 -,na concessão patrocinada, soma-se 
à tarifa paga pelo usuário uma contraprestação do parceiro público. 

Convém lembrar que, ao decidir pela forma de contratação, a ad
ministração deverá levar em conta se a tarifa cobrada do usuário e ou
tras fontes de receita indicadas na Lei 8.987/1995 são suficientes para 
remunerar o concessionário. Caso positivo, não será lícito ao adminis
trador optar pela concessão patrocinada, uma vez que representa ônus 
adicional ao erário na medida em que impõe contribuição adicional e 
garantias por parte do poder público. 

A concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de 
que a administração pública é usuária direta ou indireta, ainda que 
envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens (art. 
2Q, § 2Q). Constitui exemplo a construção e gestão de presídios, em que 
a administração "compra" o serviço prestado pelo parceiro privado. 

A modalidade de concessão administrativa difere da de conces
são patrocinada por nesta existir o pagamento de tarifa. Na concessão 
administrativa não há tal pagamento, o particular somente é remune
rado pela administração pública. A concessão administrativa funciona 
tal qual uma concessão de serviço público, precedida ou não de obra 
pública, com a diferença de que a figura do usuário do serviço é subs
tituída pela própria administração. 

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2005), o conceito de concessão 
administrativa é de mais difícil compreensão. 

Embora o dispositivo fale em prestação de serviços (aproximan
do-se do contrato de empreitada), na realidade o contrato pode 
também ter por objeto a execução de serviços públicos que não 
admitam a cobrança de tarifa. A essa conclusão chega-se, em pri
meiro lugar, pelos próprios objetivos declarados na justificativa 
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do Governo ao encaminhar o projeto de lei ao Congresso Nacio
nal; em segundo lugar, pela redação do artigo 42

, inciso III, da 
Lei, que só proíbe a delegação das funções de regulação, jurisdi
cional, poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Es
tado; em consequência, como a concessão patrocinada depende, 
parcialmente, de remuneração do usuário, os serviços p~blicos 
que não comportam essa remuneração, terão que ser objeto de 
concessão administrativa, que é inteiramente remunerada pelo 
parceiro público. Além disso, vários dispositivos da Lei 8.987 são 
estendidos, expressamente, à concessão administrativa, como os 
que tratam da responsabilidade da concessionária, transferência 
da concessão, encargos do poder concedente, encargos da con
cessionária, intervenção, formas de extinção (advento do termo, 
encampação, caducidade, rescisão etc.). 

Isto permite concluir que a concessão administrativa constitui
se em um misto de empreitada (porque a remuneração é paga 
pelo parceiro público) e de concessão de serviço ~úbli~o \por
que o serviço prestado pode ter a natureza de serviÇO pubhco e 
está sujeito a algumas normas da Lei 8.987). 

Di Pietro esclarece ainda que, na concessão patrocinada, a contra
prestação pública pode chegar a 70% da remuneração total garantida 
ao parceiro privado (podendo superar esse montante se houver auto
rização legislativa), além de somar-se à tarifa cobrada do usuário. ~a 
concessão administrativa, toda a remuneração fica a cargo do parcerro 
público. Além disso, ao contrário dos demais con~ratos administra~i
vos, em que a garantia é sempre prestada pelo particular, nas PPPs sao 
previstas pesadas garantias a cargo do poder público, seja em ~enefício 
do parceiro privado, seja em benefício do financiador do projeto. Este 
assume papel relevante, tendo em vista que a contribuição do poder 
público somente se iniciará após a prestação do serviço, o que significa 
que as obras necessárias à execução do contrato têm de ser executadas 
por conta do parceiro privado. . 

As concessões patrocinadas são reguladas pela Ler 11.079/2004, 
aplicando-se-lhe, subsidiariamente, a Lei das Concessões e Permissões 
de Serviço Público (Lei 8.987/1995). Já as concessões administrativas se
rão regidas pela Lei 11.079/2004 e, subsidiariamente, pelo disposto nos 
arts. 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei 8.987/1995 e no art. 31 da Lei 9.074/1995. 

Estabelece o § 32 do art. 22 da Lei 11.079/2004 que não constitui 
parceria público-privada a concessão comum, assim entendida a con~ 
cessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Ler 
8.987/1995, quando não envolver contraprestação pecuniária do parcei
ro público ao parceiro privado. 
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. ~á~§ 42 ~o mesm_o art. 22 veda a celebração de contrato de parce
na pubhco-pnvada CUJO v~lor seja inferior a 20 milhões de reais e que 
tenha o penodo de prestaçao do serviço esteja aquém de cinco anos. 

~ fixação de um valor mínimo para os contratos de PPPs, segun
do Barbara Brito e Antônio Henrique Silveira (2005), é necessária em 
função da complexa estrutura contratual, que envolve elevados custos 
de transação, não sendo, portanto, adequados a projetos e serviços de 
pe~uena escala, em que um potencial ganho de eficiência não compor
tana os custos de transação a eles associados. 

Também são vedados pelo mesmo dispositivo legal os contratos 
de PPPs que tenham como objeto único o fornecimento de mão de obra 
instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. Essa veda~ 
ção decorre de não existir, nesses casos, contrato de concessão, mas sim 
contrato comum de prestação de serviço, de fornecimento de bens ou 
de obra pública. 

O art. 42 da Lei 11.079/2004 estabelece algumas diretrizes a serem 
observadas na contratação de parceria público-privada: I - eficiência 
no ~mprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos da 
socredade; II - respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos 
serviços e dos entes privados incumbidos da sua execução; III- inde
legabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do 
poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado; IV - res
pon;'a~ilidade fiscal _na celebração e execução das parcerias; V - trans
~arenCia dos procedrmentos e das decisões; VI - repartição objetiva de 
r~scos e~tr~ as partes; ':'li -sustentabilidade financeira e vantagens so
cweconomrcas dos proJetos de parceria. 
_ ~er~cem d~staque os arts. 42

, VI, e 52
, III, que cuidam da reparti

çao O~Jetiva de nscos entre os contratantes, especialmente no que diz 
respeito aos referentes a caso fortuito, força maior, fato príncipe e álea 
econômica extraordinária. 

~qui a lei registra significativa alteração na forma de repartição 
dos ns,cos nos contratos celebrados pela administração com particu
lares. E que, n~s contratos administrativos em geral, regidos pela Lei 
8.987/1995, os nscos dos contratos são transferidos para o ente privado, 
e, no caso da Lei 8.666/1993, o poder público arca com o ônus integral 
desses riscos. 

Não o~st~te a r~levância desse dispositivo, talvez a mais impor
tan~e. das d~etnzes acrma citadas seja a que manda observar a respon
sabrh?~de fisc~l n~ celebração e execução das parcerias (art. 42, IV). 

. E :nquestionavel que o efeito financeiro assumido por uma adrni
mstraçao na celebração do contrato de parceria, especialmente a con-
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traprestação, será suportado pelas administrações seguintes. Assim, 
imprescindível que a contratação de parceria público-privada seja pre
cedida de estudo técnico que demonstre que as despesas criadas ou au
mentadas não afetarão as metas de resultados fiscais previstas pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal e que seus efeitos financeiros, nos períodos 
seguintes, sejam compensados pelo aumento permanente da receita ou 
redução permanente da despesa; que se elabore estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro nos exercícios em que deva vigorar o contra
to; que haja compatibilidade com a lei de diretrizes orçamentárias, lei 
orçamentária anual e plano plurianual, bem como outras providências 
que possam resguardar as finanças públicas não só com vistas à vigên
cia total do contrato, como o acompanhamento do orçamento ano a ano 
(art. 10). 

A fim de evitar que as obrigações do Estado com o pagamento 
da contraprestação possam importar em risco à saúde fiscal, compro
metendo o orçamento público, o art. 22 da lei em análise condiciona a 
União a contratar parceria público-privada somente quando as despe
sas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já con
tratadas não tiverem excedido, no ano anterior, a 1% da receita corrente 
líquida do exercício, e as despesas anuais dos contratos vigentes, nos 
10 anos subsequentes, não excedam a 1% da receita corrente líquida 
projetada para os respectivos exercícios. 

Também o art. 28 faz restrições à concessão de garantias e trans
ferências voluntárias que a União fará aos estados, Distrito Federal e 
municípios se ultrapassados os limites acima indicados. 

Di Pietro (2005) alerta, no entanto, sobre a dificuldade na observân
cia da Lei de Responsabilidade Fiscal. "É que as limitações impostas 
por aquela lei são limitadas no tempo em função do plano plurianual, 
da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Não há 
como fazer previsão ou estimativa do impacto orçamentário-financeiro 
que abranja todo o período de vigência dos contratos de parceria pú
blico-privada." 

Relevante consignar que a contraprestação do parceiro público, 
vinculada ao seu desempenho, conforme metas e padrões de qualidade 
e disponibilidade definidos no contrato (art. 62, parágrafo único), está 
condicionada à efetiva e prévia disponibilização do serviço objeto do 
contrato de parceria público-privada (art. 72

). 

A Lei 11.079/2004 cuida, em seu art. 82 e incisos, das garantias que 
visam atenuar possíveis riscos ao não cumprimento das obrigações 
pecuniárias contraídas pela administração, estabelecendo: a) possibi
lidade de vinculações de receitas (I); b) instituições ou utilização de 
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fundos especiais previstos em lei (li); c) contratação de seguro-garantia 

com se~radoras que não s~jam c~ntroladas pelo poder público (III); 
d)_garantia ~resta_da a orgarusmos mtemacionais ou instituições finan
ceuas que nao SeJam controladas pelo poder público, além de outras 
~res~adas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa 
finalidade (IV e V). 

Fundo garantidor de parcerias público-privadas 

--: ~nião, suas autarquias e fundações públicas estão autorizadas 
a participar, n_o limite global de seis bilhões de reais, em fundo garanti
dor de pa~cenas público-privadas (FGP), que terá por finalidade pres
tar ga_ranha, de_ pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos 
parceiros pubhcos federais (art. 16). 

A _o fundo _terá natureza privada e patrimônio separado do patri
m?ruo_ dos cotistas e responderá por suas obrigações com os bens e di
reitos mtegra~tes _de seu patrimônio, não respondendo os cotistas por 
nenhuma obngaçao do fundo, salvo pela integralização das cotas que 
subscreverem (art. 16, §§ J2 e 52). 

O ~atrimônio do fundo será formado pelo aporte de bens e direi
tos r~ahzado pel?s cotistas, por meio da integralização de cotas e pelos 
rendrmentos obtidos com sua administração (art. 16, § 2º). 

. Segundo José Eduardo de Alvarenga (2005), em sendo 0 fundo ga
r~t~do~ de parcerias público-privadas de natureza privada, não estará 
SUJeito as regras de direito administrativo, mas às de direito comum 
Entretanto, n~o se pode esquecer que nem todas as matérias envolvi~ 
das na ~~rcena se ~eferem a direitos disponíveis, única possibilidade 
de se utilizar a arbitragem prevista no art. 11, III. Se formos aprofun-
dar sobre a natureza J·urídica desse fundo ·fi ' dT "1 'ven caremos que ele e de 

I I~I :n~uadramento. Será sujeito de direitos e obrigações (§ 12), terá 
patrimoruo separado do dos cotistas, responderá por suas obrigações 
c~m os bens e _direitos integrantes de seu patrimônio, mas os cotistas 
n~o responderao por nenhuma obrigação do fundo, salvo pela integra
çao das cotas que subscreverem(§ 52). Se for pessoa jurídica _ como 
a~are~temente será -, deverá assumir algum modelo de pessoa adini
~strativa ~om criação admitida pela União, autarquias ou fundações, 
orno previsto no caput. Se for viver dos frutos (conforme § 22) de ' 

ser fund - , bl" ' ver a 
açao pu Ica de direito privado e dependerá de lei comple-

mentar, conforme exigido pelo art. 37, XIX, da Constituição. 
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Sociedade de propósito específico 

Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade 
de propósito específico, incumbida de implantar e gerir o objeto da 
parceria (art. 92) . Significa que o concessionário será pessoa diversa da 
sociedade de propósito específico (SPE). 

A sociedade de propósito específico (special purpose entity) precisa, 
por definição, assumir forma societária, mas pode assumir qualquer 
forma societária personificada admitida no ordenamento jurídico, in
clusive de sociedade anônima aberta, com valores mobiliários admiti
dos a negociação no mercado (art. 92

, § 22
) . 

Entre seus membros, podem figurar particulares e a administração 
pública, sendo vedado a esta ser titular da maioria do capital votante 
(art. 92, § 42), excepcionada a hipótese em que a aquisição da maioria 
do capital votante da SPE seja feita por instituição financeira contro
lada pelo poder público em caso de inadimplemento de contratos de 

financiamento. 
O controle da SPE deve permanecer com aquele que se sagrou 

vencedor no processo licitatório, sendo que a transferência desse con
trole deve ser objeto de autorização expressa da administração pública, 
nos termos do edital e do contrato, observado o parágrafo único do art. 
27 da Lei 8.987, de 13/02/1995 (art. 92

, § 22
, da Lei de PPPs) . 

Licitação 

A contratação de parceria público-privada será precedida de lici
tação na modalidade de concorrência, estando a abertura do processo 
licitatório condicionada à justificativa da conveniência e oportunidade 
da contratação, com exposição de suas razões (art. 10, I, a), além de fa
tores que visem a manutenção do equilíbrio econômico-orçamentário 
do ente público, a saber: a) elaboração de estimativa do impacto orça
mentário-financeiro nos exercícios em que deva vigorar o contrato de 
parceria (art. 10, II); b) declaração do ordenador de despesa de que as 
obrigações contraídas pela administração no decorrer do contrato são 
compatíveis com a lei de diretrizes orçamentárias e estão previstas na 
lei orçamentária anual (art. 10, III); c) estimativa do fluxo de recursos 
públicos para o cumprimento, durante a vigência do contrato e por 
exercício financeiro, das obrigações contraídas pela administração pú
blica (art. 10, IV); d) seu objeto deve estar previsto no plano plurianu
al em vigor no âmbito onde o contrato será celebrado (art. 10, V); e) 
submissão de minuta do edital e de contrato à consulta pública (art. 
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1_0, VI!; f) licença ambiental prévia ou expedição das diretrizes para 0 

licenCiamento ambiental (art. 10, VII). 

. _:.Igumas características especiais quanto ao procedimento da li
c~t~~ao, que derrogam parcialmente a Lei 8.666 e a 8.987, são a pos
sibihd~de de ~revisão no edital da concorrência da utilização dos 
mecams~os pnvados de resolução de disputas, inclusive arbitragem, 
a ser reahzada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei 
9.307/1996; classificação de propostas técnicas antes da fase de habilita
ção; forma de apresentação das propostas econômicas; critérios de jul
gamento; saneamento de falhas e possibilidade de lances em viva voz. 

Outro aspecto interessante está no art. 13, que prevê, tal como ocor
re n~ pregão, disciplinado pela Lei 10.520/2002, a possibilidade de in
ve~sao da o~~em_ das fases de habilitação e julgamento, de forma que, 
~p?s a classificaçao das propostas, é que será verificada a habilitação do 
hcltante melhor classificado. Caso o licitante seja considerado habilita
do, será declarado vencedor. Inabilitado o licitante melhor classificado 
serão anal~s~dos os documentos habilitatórios do licitante com a pro~ 
~o.sta class1fi~a~a em segundo lugar e assim sucessivamente, até que um 
llCltante classificado atenda às condições fixadas no edital (art. 13, III). 

Proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado 
ao_ v~ncedor nas condições técnicas e econômicas por ele ofertadas, não 
existindo a fase da homologação (art. 13, IV). 

Comitê gestor 

A Lei 11.079/2004 criou, no âmbito da União, a figura do comitê 
gesto~ das_PPPs (art. 14), órgão público central responsável pela fixação 
das d~r~~1zes para contratação das parcerias e pelo estabelecimento 
~os_cnt,enos para seleção dos projetos sujeitos a esse novo regime. Esse 
or?~o ; _composto por representantes indicados nominalmente pelo 
Mrmsteno do Planejamento, Ministério da Fazenda e Casa Civil da 
Presidência da República (art. 15), tendo por competência: I- definir 
os. serviços pr~or~tá~ios para execução no regime de parceria público
pnvada; II - disc1plmar os procedimentos para celebração desses con
tratos; ~II - autorizar a abertura de licitação e aprovar seu edital; IV 
- aprecrar os relatórios de execução dos contratos. 

O comitê gestor foi regulamentado por meio do Decreto 5.385, de 
04/03/2005, e conta com uma comissão técnica e uma secretaria executi
va para o fornecimento de apoio técnico e administrativo necessário ao 
desempenho de suas competências (art. 92 do Decreto) . 
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Conclusão 

Não se questiona que as parcerias público-privadas apresentem-se 
como instrumento vital a viabilizar importantes e urgentes projetos de 
infraestrutura de interesse do Estado brasileiro, o que é fundamental 
para garantir o crescimento da economia ao longo dos próximos anos. 
O instituto permite a captação de recursos financeiros privados para fa
zer frente a despesas já não mais suportadas pelo poder público isola
damente. É preciso, no entanto, que o instituto seja recebido e colocado 
em prática pelos administradores públicos de forma responsável, a fim 
de evitar o endividamento do Estado a longo prazo. A Lei de Responsa
bilidade Fiscal é, pois, parâmetro a ser observado rigorosamente. 

A novel legislação preocupou-se em garantir o retorno dos recur
sos investidos pelo setor privado, seja ao estabelecer a repartição dos 
riscos, seja ao instituir garantias concretas de recebimento da remu
neração estipulada, como a possibilidade de vinculações de receitas; 
instituições ou utilização de fundos especiais previstos em lei; contra
tação de seguro-garantia com seguradoras que não sejam controladas 
pelo poder público; garantia prestada a organismos internacionais ou 
instituições financeiras que não sejam controladas pelo poder público, 
além de outras prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal cria
da para essa finalidade. 

Essa providência é louvável quando se tem em vista fomentar in
vestimentos privados, que, naturalmente, estão condicionados à certe
za de retorno do capital investido e à obtenção de lucro. 

De todo modo, como ocorre em qualquer espécie de parceria, é 
preciso que haja compromisso sério de parte a parte para o sucesso 
das PPPs, com cada contratante cumprindo suas obrigações e agindo 
de acordo com os princípios da boa-fé e confiança recíprocos. O par
ceiro público, especialmente, deve cuidar de oferecer ambiente político 
propício à celebração dos contratos, principalmente estabilidades eco
nômica, política e social, ficando ao largo de arroubos de volubilidade, 
que somente afastam investimentos privados. 
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A eficácia da garantia da vinculação de receitas 
públicas nas parcerias público-privadas 

Mareei Peres de Oliveira1 

1 Introdução 

O Estado brasileiro vem sofrendo grandes modificações desde 
a última década do século passado, notadamente com o surgimento 
do Programa de Reforma do Estado, instituindo um novo modelo que 
busca afastá-lo gradativamente das múltiplas tarefas antes assumidas, 
passando-as à iniciativa privada. 

O movimento ganhou grande projeção no governo do então pre
sidente Fernando Henrique Cardoso, não só pelas privatizações, como 
também pelo incremento do terceiro setor. 

Foi nesse contexto que surgiu a ideia da instituição das parcerias 
público-privadas (PPP), inspirada na realidade europeia (private public 
partnership). A finalidade era a de resolver o problema da falta de recur
sos do poder público para custear os grandes empreendimentos de que 
tanto necessita o país, ao mesmo tempo em que se buscava oferecer ao 
setor privado- detentor da riqueza- um ambiente mais seguro para 
investimento, não só do ponto de vista jurídico, mas, sobretudo, polí
tico. Adiciona-se ainda a busca pela eficiência, que já é característica 

1 Juiz federal substituto da l a Vara da Seção Judiciária do Estado de Mato 
Grosso. Especialista em direito processual pela Universidade Federal de San
ta Catarina (UFSC). 
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deste último setor, objetivo que vai ao encontro do caríssimo princípio 
previsto no art. 37 da Constituição da República. 

O assunto ganhou muito espaço na imprensa à época, principal
mente por conta dos debates que envolviam a matéria, culminando 
com o advento da Lei 11.079, de 30/12/2004. Não foi o primeiro diplo
ma normativo sobre as PPPs2. Entretanto, a inegável importância ad
vém do caráter predominantemente nacional da lei. 

1.1 Garantias previstas na Lei 11.079/2004 

A Lei 11.079/2004 trouxe algumas inovações no campo das conces
sões/parcerias. Um dos destaques é o conjunto de garantias oferecidas 
pelo parceiro público ao parceiro privado3. A finalidade, como dito, 
é cooptar investimentos privados, tomando o ambiente mais atrativo, 
fato que nos leva a perceber, de forma nítida, a mudança de eixo, pois, 
nos contratos tradicionais, normalmente é a própria administração pú
blica que exige do particular a prestação de garantia idônea4, com mais 
veemência. Há uma tentativa clara do legislador de suavizar a relação 
de verticalidade ordinariamente encontrada nos ajustes administrati
vos clássicos. Percebe-se uma maior horizontalização da relação jurí
dica. 

As modalidades de garantia são as mais variadas, estando previs
tas no art. 82

, cujo rol não pode ser considerado exaustivo, por força do 
inciso VI.5 

2 A primeira surgiu no estado de Minas Gerais (Lei 14.868, de 16/12/2003). 
3 O tema adquire importância tendo em vista a má reputação que o poder pú

blico possui no campo do (in)adimplemento das obrigações contratuais. A 
propósito, "não fosse a tradição de mau pagador do governo brasileiro, se
riam desnecessárias as garantias do parceiro público. Como se não bastasse, 
é imperioso lembrar que, numa situação em que as garantias estejam ausen
tes, os credores, ainda que não se tenha qualquer dúvida sobre a certeza e a 
liquidez do crédito, terão que enfrentar o procedimento dos precatórios se 
não houver o regular pagamento da obrigação pecuniária da Administração" 
(Ribeiro; Prado, 2007: 206). 

4 A título de exemplo, cita-se o art. 56 da Lei 8.666, de 21/06/1993. 
5 Art. 811 As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em 

contrato de parceria público-privada poderão ser garantidas mediante: 
I - vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do art. 167 da 
Constituição Federal; 
li- instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei; 
III- contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não 
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1.2 Vinculação de receitas 

O objetivo deste ensaio será abordar os aspectos que envolvem a 
primeira modalidade de garantia prevista no art. 811 - vinculação de 
receitas - não só do ponto de vista jurídico, com ênfase no binômio 
utilidade/eficiência, corno também pelo prisma político. 

Nesse sentido, o grande questionamento que se faz é se a vincu
lação de receitas constitui urna garantia adequada para o fim a que se 
destina, ou seja, atração e proteção do parceiro privado e a sua pujante 
capacidade financeira e operacional. 

Antes, porém, de iniciar o desenvolvimento do terna propriamen
te dito, é preciso delimitar o seu objeto, concentrando-se a pesquisa no 
âmbito da vinculação de receitas públicas, pois são estas as que sofrem 
injunções de normas de direito público, derrogatórias do regime de 
direito privado. 

Outra delimitação necessária é a premissa de que a vinculação de 
receitas é formal e materialmente compatível com a Constituição Fede
ral, passando-se ao largo da discussão doutrinária que envolve a sua 
(in)juridicidadé. Consequenternente, as receitas públicas aqui aborda
das não incluem as decorrentes de impostos ou qualquer outro tributo 
que possua destinação constitucional específica. Não foi por outro mo
tivo que o art. 811, I, da Lei 11.079 fez expressa ressalva ao art. 167, rv, 
da Carta Magna. 

O termo receita pública abrange não apenas as receitas tributárias, 
espécie de receita corrente, mas todas aquelas previstas no art. 11 da Lei 
4.320, de 17/03/1964. 

Portanto, o critério é de exclusão: todas as receitas públicas que 
não tiverem destinação constitucional específica podem ser utilizadas, 

sejam controladas pelo Poder Público; 
IV - garantia prestada por organismos internacionais ou instituições finan
ceiras que não sejam controladas pelo Poder Público; 
V- garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para 
essa finalidade; 
VI- outros mecanismos admitidos em lei. 

6 Aponta-se ofensa ao inciso III do art. 163 da Constituição Federal, porque 
seria necessária a edição de lei complementar, se fosse o caso de superar a 
limitação material prevista no art. 167, IV. A questão da inconstitucionalidade 
formal foi bem equacionada por Maurício Portugal Ribeiro e Lucas Navarro 
Prado (2007: 211-6), que concluíram pela compatibilidade formal. Quanto ao 
princípio da não afetação das receitas públicas, ver a posição doutrinária de 
Celso Antônio Bandeira de Mello (2006: 747-8) pela inconstitucionalidade. 
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em princípio, para garantir os contratos de PPP, sendo esta a abrangên
cia que se dará ao longo do texto. 

2 Desenvolvimento 

Considerando-se que os investimentos são de exponencial enver
gadura, aliados ao extenso prazo dos contratos de parcerias público
privadas, é fundamental que as garantias sejam efetivas, a fim de que 
se reduza o custo Brasil. Com efeito, essa alongada e durável relação 
contratual mantida entre as partes exige equilíbrio constante, com 
aportes regulares e periódicos de recursos, conforme planejamento 
cuidadoso e responsável. Qualquer interrupção indevida pode pôr em 
risco o sucesso do empreendimento, sendo inevitável o prejuízo para 
os destinatários. 

Nesse sentido, os eventuais entraves para o parceiro privado po
dem ser classificados em dois grupos: a) políticos; b) jurídicos. 

2.1 Entraves políticos 

São os mais recorrentes nos contratos de que participam a admi
nistração pública e o particular. A álea política normalmente se mate
rializa através do conhecido contingenciamento de despesa, que ocorre 
pelos mais diversos fatores: a falta de vontade política de priorizar a 
realização do empreendimento, a necessidade de incremento do supe
rávit primário, etc. 

A vinculação de receitas públicas, que se dá por meio de le(, ser
viria para reduzir o risco político, mas não a ponto de eliminá-lo, tendo 
em vista que, corno se sabe, a afetação de determinada receita não sig
nifica, necessariamente, a obrigatoriedade da realização da despesa. A 
relação de causa e efeito é eventual, mas não obrigatória. 

7 
Concordamos com o entendimento exposto por Maurício Portugal Ribeiro 
e Lucas Navarro Prado (2007: 218, nota 12), no sentido de que é necessário 
edição de lei ordinária para a efetivação da vinculação de receitas públicas 
nos contratos de PPP, pois a referência da Lei 11.079/2004 não pode ser consi
der?da suficiente para uma completa regulamentação da matéria, ante o seu 
carater meramente descritivo. Entretanto, isso não significa que para cada 
contrato de PPP seja necessária a edição de uma lei específica. Segundo en
ten~emos, é suficiente uma lei regulamentadora sobre o assunto, que trace 
parametros de observância obrigatória para o Poder Executivo, podendo este 
descer às minúcias necessárias, a depender da especificidade do objeto do 
contrato de PPP. 
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Tal situação poderia se modificar se e quando fosse implementa
do o denominado orçamento impositivo8 ao ordenamento jurídico pátrio. 
Inegável, contudo, que a vinculação de receitas públicas diminui a pos
sibilidade de desvio de finalidade por parte do governo de plantão, nos 
termos do art. 9Q, § 2Q, da Lei de Responsabilidade Fiscal.9 

2.2 Entraves jurídicos 

Conforme mencionamos no item anterior, a vinculação de receitas 
públicas não consegue neutralizar o risco político inerente aos contra
tos firmados com a administração pública, apesar de diminuí-lo. Nas 
situações em que ele se concretiza, o reflexo imediato é o inadimple
mento da principal obrigação assumida pelo parceiro público: o paga
mento da contraprestação pecuniária correspondente. 

Caracterizada a inadimplência, surge a respectiva responsabili
dade. Para os contratos administrativos, também é possível utilizar os 
clássicos conceitos oriundos do direito civil, designadamente quanto 
à dissociação da obrigação em duas realidades conexas: débito e res
ponsabilidade (Schuld und Haftung)10. Ocorrendo o primeiro, nasce o 
segundo, embora possam existir solitariamente, em ocasiões especiais. 

A partir do surgimento da pretensão, devidamente caucionada 
pelo direito material, começam a surgir as maiores dificuldades para 
que o particular possa obter o crédito devido, pois não dispõe das prer
rogativas que a Fazenda Pública possui e que a autorizam a atuar manu 
militari. 

8 Sobre o tema registra-se a PEC 22/2000, de autoria do ex-senador Antônio 
Carlos Magalhães, aprovada pelo Senado Federal em 02/08/2006. Remetida à 
Câmara dos Deputados (565/2006), atualmente está na Comissão de Consti
tuição e Justiça e Cidadania (CCJC), aguardando deliberação. 

9 Art. 9° Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita 
poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou 
nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério 
Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta 
dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segun
do os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias [ ... ]. 
§ 22 Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações 
constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento 
do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias. 

10 Apenas para registrar que a doutrina dualista é uma das que busca explicitar 
o fenômeno da obrigação. 
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2.2.1 Execução da garantia 

Restando ao parceiro privado o processo judicial11, único instru
mento apto a restaurar a ordem jurídica violada12, a realidade a si im
posta é desalentadora, apesar dos esforços envidados para o melhora
mento da tutela jurisdicional, de forma que seja prestada ao tempo e 
modo devidos. 

2.2.1.1 Precatório 

Em relação à fase da satisfação do crédito, vários doutrinadores 
de escol sustentam que a garantia da vinculação de receitas públicas 
somente poderá ser executada através do sistema previsto no art. 100 
da Constituição Federal, não havendo como afastar o modelo de paga
mento pela ordem cronológica da requisição (precatório), o que seria 
um fator desestimulante para o parceiro privado. 

Para Juarez Freitas (Cardozo, 2006: 696), "importa, porém, desde 
logo, a aplicação prudencial que evite precedências indevidas ou pre
juízo a outros credores, reconhecendo dificuldades toda vez que o par
ceiro privado tiver que demandar execução judicial, por força do art. 
100 da CF". 

Dessa opinião não discrepam os autores Maurício Portugal Ribei
ro e Lucas Navarro Prado (2007: 221): "De todo modo, não seria possí
vel penhorar a receita pública, ainda que se tenha oferecido fiança ou 
aval em paralelo à vinculação de receita. Assim, na garantia por meio 
da vinculação de receitas, inevitavelmente, sujeitar-se-á o parceiro pri
vado ao pagamento por meio de precatório, se tiver que executar seu 
crédito" . 

Carlos Ari Sunfeld (2005: 44) comunga do mesmo entendimento, 
apesar de a sua observação ter sido formulada no contexto do fundo 
garantidor de PPP (FGP): 

A medida de modo algum implica a criação, por via de lei, de 
um sistema de execução de débitos públicos paralelo ao dispos
to no art. 100 da CF. Isso é evidente: a execução contra o parceiro 

11 

Superada a controvérsia quanto à possibilidade de haver execução de título 
executivo extrajudicial contra a Fazenda Pública, sugerimos conferir o intei
ro teor do acórdão do Supremo Tribunal Federal, lavrado nos autos do RE
AgR 421.133, 2a Turma, relator: ministro Carlos Velloso, DJ de 06/08/2004. 

12 

Há ainda ~ previsão do juízo arbitral, embora a admissibilidade deste seja 
controvertida, quando um dos contendores é o Estado. 
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público - seja movida pelo concessionário, seja pelo garantidor 
- será sempre a do citado art. 100. O que se submete a outro 
regime é a execução de débito contraído por uma pessoa pri
vada - o FGP - ao prestar contratualmente uma garantia de 
pagamento de débito público. Evidentemente, o uso dessa solu
ção está circunscrito às possibilidades patrimoniais da empresa 
pública FGP, não podendo se generalizar. Por isso, descabe falar 
em burla à norma constitucional. 

2.2.1.2 Obrigação de Jazer 

Para escapar do sistema de cobrança pelo procedimento do pre
catório, seria possível enquadrar a execução da garantia da vinculação 
de receitas públicas à sistemática da obrigação de fazer, como, aliás, 
ocorre nas demandas que envolvem o creditamento em contas vincu
ladas ao FGTS?13 A resposta perpassa pela correta distinção entres as 
obrigações de dar e de Jazer, clássicas modalidades oriundas do direito 

romano. 
A obrigação de dar e a obrigação de fazer pertencem à classe das 

prestações positivas. A primeira "quer dizer não só a obri~ação de 
transferir a propriedade como ainda a posse de uma coisa. E a obri
gação de efetuar a tradição, pois antes dela o adquirente é um simples 

n PROCESSUAL CIVIL. REcuRSo ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SúMULA 
282/STf. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COMANDO PARA EFETUAR O CRÉDITO DE DIFE
RENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONTAS VINCULADAS DO FGTS. OBRIGAÇÃO DE 
FAZER. DESCABIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE GARANTIA 
DO JUÍZO. HoNORÁRIOS. MATÉRIA PREJUDICADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 
[ ... ] ' 

2. Tendo em vista que o creditamento dos valores nas contas vinculadas do 
FGTS pela CEF encerra uma obrigação de fazer, e não de pagar quantia certa, 
o cumprimento da sentença se opera na própria relação processual origina~, 
nos termos dos artigos 461 e 461-A do CPC. Afasta-se, nesses casos, o cabi
mento de ação autônoma de execução, bem como, consequentemente, de 
embargos à execução. Incabíveis os embargos, não há se falar em garantia do 
juízo como requisito para análise da defesa apresentada pela demandada. 
Precedentes: REsp 721808/DF, 1ll Turma, de minha relato ria, DJ de 19/09/2005; 
REsp 738424/DF, 1 a Turma, relator: ministro José Delgado, DJ de 20/02/2006; 
REsp 839.025/RJ, 2il Turma, ministro Castro Meira, DJ de 15/08/2006; REsp 
692.093/AL, 2B Turma, ministra Eliana Calmon, DJ de 30/05/2006. 
3. Recurso especial a que se dá provimento. 
(REsp 859.893/CE, relator: ministro Teori Albino Zavascki, 1 ü Turma, julgado 
em 28/11/2006, DJ de 14/12/2006, p. 311). 
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credor" (Lopes, 1989: 54). A segunda "consiste num ato do devedor, ou 
num serviço deste. Qualquer forma de atividade humana, lícita e pos
sível, pode constituir objeto da obrigação" (Monteiro, 1999: 88). 

O principal critério diferenciador é a relevância causal do fazer, 
nas hipóteses em que antecede a entrega da coisa. Se o facere é impres
cindível, a obrigação será desta modalidade, mesmo que seguida de 
ato posterior classificável como obrigação de dar.14 

Não obstante a razoável delimitação dos conceitos, nem sempre é 
fácil o enquadramento, pois o caso concreto pode trazer nuanças que 
acabam por mesclar as duas modalidades de obrigações. A título de 
exemplo, cita-se o seguinte ensinamento doutrinário: 

No mandado de segurança como nas ações em que se pede a 
condenação de fazer, procedente o pedido, cabe à administra
ção, em primeiro lugar, cumpri-la, por exemplo, fazendo a re
classificação pleiteada, apostilando o título de nomeação, etc.; 
do cumprimento dessa ordem, praticado o ato administrativo 
que tem como data-base o ajuizamento da inicial segundo a Lei 

5.021, [ ... ] produz-se uma repercussão financeira dele mesmo 
decorrente e que será cumprida no exercício. Tal pagamento 
tem a fonte imediata no ato administrativo e não na sentença 
condenatória, a qual, nesse aspecto, não contém condenação em 
quantia. O que restar de atrasados inclui-se na condenação de 
pagar e será liquidado e executado na forma de execução por 
quantia certa (Greco Filho, 1986: 35-6). 

Em sendo a obrigação (prestação) divisível, aplica-se para cada 
parte a modalidade de execução correspondente. Caso seja indivisível, 
considera-se o critério distintivo acima mencionado (preponderância), 

14 Registra-se o substancioso critério preconizado pelo mestre Miguel Maria de 
Serpa Lopes (1989: 58): "Tudo quanto há de ressaltar é que a obrigação de fa
zer, como a de não fazer, tem por objeto uma atividade do devedor. Não raro, 
como já dissemos, a obrigação de fazer vem entremisturada com a obrigação 
de dar, como no caso do contrato de locação de serviços, com fornecimento 
de materiais (cfr. vol. 3°, n. 160). Para dirimir a controvérsia, pretendem uns 
que, para se qualificar uma ou outra obrigação, se tome como ponto de re
ferência a preponderância de um desses dois elementos: o elemento pessoal 
ou o elemento real da prestação. Entendemos que se deve partir do ponto 
de vista do objetivo do negócio jurídico: se existe ou não a transferência do 
domínio de uma coisa, sendo uma obrigação de dar no caso afirmativo". 
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notadamente nas situações em que a disponibilização da quantia seja 
mera consequência do primeiro ato (fazer ou não fazer).

15 

De qualquer forma, caso o legislador pudesse ser criativo a ponto 
de transformar em obrigação de fazer uma obrigação que seria essen
cialmente de dar (prestação pecuniária), não haveria burla ao sistema 
previsto constitucionalmente? A resposta só pode ser afirmativa. 

O sistema de pagamentos dos débitos da Fazenda Pública através 
do procedimento do precatório visa a realização do postulado maior 
do princípio da isonomia, em seu aspecto material. Os credores doEs
tado fazem jus ao tratamento igualitário, sendo admissíveis apenas dis
tinções baseadas no critério da razoabilidade, quando a situação posta 
assim as justificar16. Vale transcrever trecho do voto proferido pelo mi
nistro Celso de Mello, nos autos da ADI 584-MC, com a percuciência 

que lhe é peculiar: 

A norma consubstanciada no art. 100 da Carta Política traduz 
um dos mais expressivos postulados realizadores do princípio 
da igualdade, pois busca conferir, na concreção do seu alcance, 
efetividade à exigência constitucional de tratamento isonômico 
dos credores do Estado. A vinculação exclusiva das importân
cias federais recebidas pelo Estado-Membro, para o efeito espe
cífico referido na regra normativa questionada, parece acarretar 
o descumprimento de quanto dispõe do art. 100 da Constituição 
Federal, pois, independentemente da ordem de precedência cro
nológica de apresentação dos precatórios, institui, com aparente 
desprezo ao princípio da igualdade, uma preferência absoluta 
em favor do pagamento de "determinadas" condenações judi
ciais. (AO I 584-MC, relator: ministro Celso de Mello, julgamento 

em 26/03/1992, DJ de 22/05/1992.) 

Somente a Constituição Federal pode estabelecer as hipóteses de 
tratamento diferenciado, como fizera com os créditos de natureza ali
mentar. Atribuir ao crédito do parceiro privado a prerrogativa de não 

1s Ainda sobre o assunto, vale conferir a recentíssima decisão do Superior 
Tribunal de Justiça, nos autos do MS 12397 (notícias, 02/05/2008), causan
do uma verdadeira revolução no entendimento até então consolidado pela 

jurisprudência. 
16 Sobre o tema, recomenda-se a leitura da obra O conteúdo jurídico do princípio 

da igualdade (3~ ed . São Paulo: Malheiros, 2008), de autoria do consagrado 
professor Celso Antônio Bandeira de Mello. 
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se submeter ao procedimento do precatório seria inverter indevida
mente os valores previstos na Carta da República. 

3 Conclusão 

Ao longo deste ensaio, ficou demonstrado que os contratos ad
ministrativos, gênero do qual faz parte o ajuste de parceria público
privada, estão sujeitos a riscos produzidos pela administração pública 
(parceiro público), tomando-se necessária a utilização de mecanismos 
eficazes de garantia, notadamente nos contratos de PPP, ante a vultosa 
quantia envolvida, além do longo lapso de vigência, até mesmo em 
função da finalidade primordial que motivou o legislador a instituir o 
novel regime de concessão/parceria. 

Entre as modalidades previstas no art. 82 da Lei 11.079/2004, a ga
rantia da vinculação de receitas públicas não é a melhor opção à dis
posição do parceiro privado, apesar de reduzir o risco político, pois, 
em caso de inadimplemento por parte do parceiro público, o primeiro 
deverá submeter-se ao tortuoso caminho do precatório para a recupe
ração do crédito devido, não sendo possível a utilização do instrumen
to da execução de obrigação de fazer, o que evitaria a aplicação do art. 
100 da CF. 

Em suma, o critério teleológico que motivou a instituição das par
cerias público-privadas não é atingido a contento quando da utilização 
da garantia da vinculação de receitas públicas. Por conta disso, e até 
mesmo pela maior dificuldade de implementação, tal modalidade de 
garantia não deverá ser largamente utilizada nos contratos de PPP, ce
dendo espaço para o FGP, mais ágil e menos burocrático, do ponto de 
vista jurídico. 
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1 Introdução 

Parcerias público-privadas: 
aspectos legais e extra legais 

Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes1 

As parcerias público-privadas (PPP) surgiram no Brasil diante da 
necessidade de investimentos em infraestrutura, cuja defasagem se re
velou como um dos principais fatores que impedem o crescimento eco
nômico do país. As demandas são inúmeras, e o orçamento público não 
consegue atender às necessidades do meio produtivo e da população. 

A existência de atividades de relevância coletiva envolvendo a re
ferida infraestrutura, mas que não são sustentáveis financeiramente, e 
a ausência de condições do Estado de financiá-las sozinho fizeram com 
que o legislador optasse pela instituição de um marco legal claro para 
a implementação das parcerias público-privadas, introduzido pela Lei 
11.079/2004. 

Ressalte-se que as parcerias público-privadas têm origem na in
glesa private finance iniciative (PFI), que: 

[ ... ] vista à luz do Direito Administrativo europeu continental, 
não passa de uma modalidade da clássica concessão de obras ou 
de serviços públicos. [ ... ] Existe, porém, uma novidade substan
cial na figura da PFI. É que o mecanismo clássico de concessão 

1 Juiz federal da IOD Vara da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais. 
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tinha a ver somente com obras ou serviços onerosos (ou seja, pa
os pelos utentes mediante taxas ou tarifas de utilização), sen

âo 0 investimento do concessionário amortizado e remune:_ado 
elos rendimentos da sua exploração. Mediante a concessao o 

~oder Público dispensava-se de qualquer envolvim~nto finan
ceiro, recebendo no final da concessão a obra ou serviço .em fun
cionamento, livre de encargos (em princípio). O mecarus,m~ da 
concessão não era por isso aplicável às obras e serviços publ_K~s 
gratuitos (ou quase gratuitos) para os utentes, com~ _hos~Jtats 
e escolas. 0 que há de novo na PFI é justamente a uti~tzaçao da 
iniciativa privada para a construção e gestão concess10nada de 
serviços públicos não onerosos (ou seja, nã~ pagos pelos uten
tes) tradicionalmente montados e gendos diretamente pelo Po
de/ Público (ensino, saúde, etc.). O esquema é formalmente o 
mesmo da concessão clássica. O capital privado é chamado a 
construir e explorar durante um certo período, mais ~u menos 
longo (25, 30 anos), um estabelecimento_ ~úblico (hospital, esco
la, biblioteca, teatro, estabelecimento pnswnal, etc.), revertend~ 
ele no final para o Estado. A diferença está em que, ~orno o servi
ço público em causa não é pago pelos utentes (ouso e~ peque~a 
parte 0 é), a amortização e remuneração do capital p_nvado tem 
de ser asseguradas pelo próprio Poder Público, me~ante paga
mentos regulares fei tos pelo Estado durante_ o penado ~o con
trato, de acordo com a "produção" do serviÇO concesswnado. 
(Moreira, 2003: 187-8.) 

Ressalte-se que a parceria público-privada não_ ~onstitui _um ins
trumento de política pública novo no Brasil, nem_ fo1 mtrodu~tda pela 
Lei 11.079/2004 (Lei das PPPs). Na realidade, surgm como n~vtdade na 
Lei do Plano Plurianual (PPA) de 1996-1999 e foi novamente mcorpora
da no PPA para 0 período de 2000-2003 e na Lei do PPA de 2004-2007. 

2 A Lei 11.079/2004 

A Lei 11.079/2004 instituiu normas gerais para licitação: con,tra~a

ção de parcerias público-privadas no âmbito da administraçao publica 
federal, estadual e municipaf. . _ 

A norma geral traz a possibilidade de comb~~r a remu~eraçao 
tarifária com 0 pagamento de contraprestações publicas e defme PPP 

2 Confira-se 0 texto legal no que se refere aos seus aspectos essenciais (arts. 1° 
a 4°). 

ARTIGOS DOUTRINÁRIOS 

como contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocina
da ou administrativa. 

Do delineamento legal pode-se extrair a seguinte definição para 
a parceria público-privada: é um contrato de prestação de serviços de 
médio e longo prazo (de 5 a 35 anos) firmado pela administração pú
blica, cujo valor pode ser inferior a 20 milhões de reais, sendo vedada a 
celebração de contratos que tenham por objeto único o fornecimento de 
mão de obra, equipamentos ou execução de obra pública. 

Na PPP, a implantação da infraestrutura necessária para a pres
tação do serviço contratado pela administração depende de iniciativas 
de financiamento do setor privado, e a remuneração do particular é 
fixada com base em padrões de performance e é devida somente quando 
o serviço estiver à disposição do Estado ou dos usuários. 

Entre outros aspectos, incorporou-se a possibilidade de inversão 
das fases de habilitação e julgamento no procedimento licitatório e a 
de repartição dos riscos de força maior, caso fortuito, fato do príncipe e 
álea econômica extraordinária do contrato. 

A lei autoriza, ainda, a arbitragem para solução de conflitos e a 
constituição de fundos ou instituição de seguros para garantir o paga
mento devido pelo poder público ao parceiro privado. 

Com relação à União, a Lei da PPP estabeleceu que a abertura 
da licitação pelo órgão competente estará condicionada à autorização 
prévia do comitê gestor das PPPs (CGP), formado pelos Ministérios 
do Planejamento, Orçamento e Gestão (coordenador) e Fazenda e pela 
Casa Civil. Este órgão é que dará as diretrizes para contratação das 
PPPs no âmbito federal e estabelecerá os critérios para seleção dos pro
jetos sujeitos a esse novo regime. 

3 Modalidades de PPP 

A parceria público-privada pode se dar em duas modalidades: a 
concessão patrocinada e a concessão administrativa. 

A concessão patrocinada, tal como definida na lei, constitui modali
dade da concessão de serviço público disciplinada pela Lei 8.987/1995, 
que é aplicável subsidiariamente em tudo o que não contrariar a Lei 
11.079/2004. 

A principal diferença está na forma de remuneração. 

Na concessão comum ou tradicional, a forma básica de remune
ração é a tarifa, podendo constituir-se de receitas alternativas, comple
mentares ou acessórias ou decorrentes de projetos associados. 
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Na concessão patrocinada, sorna-se à tarifa paga pelo usuário 
urna contraprestação do parceiro público. Tendo por objeto a execução 
de serviço público, a escolha da modalidade de concessão patrocinada 
não é discricionária, porque terá de ser feita em função da possibilida
de ou não de executar-se o contrato com a tarifa cobrada do usuário 
e as outras fontes de receita indicadas na Lei 8.987. Se essa forma de 
remuneração for suficiente, não poderá o poder público optar pela con
cessão patrocinada, que dependerá, em grande parte, de sua contribui
ção e de pesadas garantias que vão onerar o patrimônio público. 

A concessão administrativa, prevista no art. 211
, § 211

, da Lei 11.079, 
tem por objeto "a prestação de serviços de que a administração pública 
seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra 
ou fornecimento e instalação de bens". 

Embora o dispositivo trate de prestação de serviços (aproximan
do-se do contrato de empreitada), na realidade o contrato pode tam
bém ter por objeto a execução de serviços públicos que não admitam a 
cobrança de tarifa. A essa conclusão chega-se, em primeiro lugar, pelos 
próprios objetivos declarados na justificativa do governo ao encami
nhar o projeto de lei ao Congresso N acionai e pela redação do art. 411

, 

III, da lei, que só proíbe a delegação das funções de regulação, jurisdi
cional, poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado. 

Consequenternente, corno a concessão patrocinada depende de re
muneração do usuário, mesmo que parcialmente, os serviços públicos 
que não comportam essa remuneração terão de ser objeto de concessão 
administrativa, que é inteiramente remunerada pelo parceiro público. 

Além disso, vários dispositivos da Lei 8.987/1995 são estendi
dos expressamente à concessão administrativa, corno os que tratam 
da responsabilidade da concessionária, transferência da concessão, 
encargos do poder concedente, encargos da concessionária, interven
ção, formas de extinção (advento do termo, encarnpação, caducidade, 
rescisão etc.). 

Assim, a concessão administrativa constitui-se um misto de em
preitada (porque a remuneração é paga pelo parceiro público) e de con
cessão de serviço público (porque o serviço prestado pode ter a nature
za de serviço público e está sujeito a algumas normas da Lei 8.987). 

Se o objeto do contrato for a prestação de serviço público, have
rá terceirização de atividade-meio (obras e serviços administrativos) 
e atividade-fim (serviços públicos, especialmente serviços sociais do 
Estado, que não admitem instituição de tarifa). 

ART I GOS DOUTRINÁRIOS 

Sob certo aspecto, haverá o mesmo tipo de terceirização de ativi
dade-fim que ocorre com as organizações sociais, porém com regime 
jurídico diverso. 

Nos dois casos, a ideia é delegar a entidade privada a execução de 
serviço público. Ocorre que, no caso das organizações sociais, a entida
de tem de ser associação ou fundação sem fins lucrativos; no caso da 
concessão administrativa, essa exigência não existe, podendo a conces
sionária atuar com objetivo de lucro. 

Nos dois casos, haverá a delegação de serviço público não exclu
sivo do Estado, prestado por entidade privada, mediante remuneração 
garantida pelo poder público. 

Algumas características são comuns às duas modalidades de PPP: 
a) a contraprestação do poder público ao parceiro privado, que 

não existe na concessão tradicional; 
b) a repartição de riscos, inclusive os referentes a caso fortuito, for

ça maior, fato do príncipe e teoria da irnprevisão; 
c) o compartilhamento de ganhos com a administração pública 

decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos 
utilizados pelo parceiro privado; 

d) as garantias prestadas pelo poder público ao parceiro privado e 
ao financiador do projeto; 

e) a obrigatoriedade de constituição de sociedade de propósitos 
específicos; 

f) a possibilidade de aplicação de penalidades pelo parceiro pri
vado ao parceiro público (que só é aceitável se se tratar de multa 
ressarcitória, já que o particular não pode aplicar pena ao poder 
público, que é o titular único do poder sancioná rio); 

g) a limitação de prazo de duração do contrato, que não pode ser 
inferior a 5 anos, nem superior a 35 anos, incluindo eventual 
prorrogação; 

h) a exigência de observância da Lei de Responsabilidade Fiscal; 
i) algumas normas específicas quanto ao procedimento da licita

ção, que derrogam parcialmente a Lei 8.666/1993 e a 8.987/1995, 
especialmente a possibilidade, com caráter discricionário, de 
previsão, no edital da concorrência, da utilização dos mecanis
mos privados de resolução de disputas, inclusive arbitragem, 
classificação de propostas técnicas antes da fase de habilitação, 
forma de apresentação das propostas econômicas, critérios de 
julgamento, saneamento de falhas, possibilidade de lances em 
viva voz. 
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4 Exigências extralegais 

Além da lei geral das PPPs, o Banco Mundial e algumas institui
ções públicas que gerenciam contratos de PPPs em seus respectivos 
países adotam outras exigências de ordem econômica e política para 
financiar os empreendimentos decorrentes da utilização da referida 
modalidade de contrato administrativo. 

Por exemplo, é necessária uma estrutura institucional e legal ade
quada, ambiente econômico com crescimento estável e um setor priva
do empreendedor. 

Deve haver compromisso político da instituição pública com a 
PPP, ou seja, é imperativo que o poder executivo determine sua política 
de uso de PPPs para que exista um compromisso político coletivo e um 
consistente e coerente método de seleção de projetos de PPP dentro do 
governo. 

Exige-se capacidade dos parceiros privados para o projeto. Não é 
toda empresa privada que tem as habilidades gerenciais e a experiência 
apropriada para trabalhar de forma mais eficiente do que o poder pú
blico. Os processos de seleção e adjudicação dos contratos devem ava
liar, com precisão, tal capacidade. Além disso, deve-se assegurar que 
as empresas estão adequadamente informadas e engajadas em todos os 
níveis de projeto. Os resultados serão alcançados se existir um signifi
cativo e consistente engajamento entre os setores público e privado no 
sentido de melhorar o entendimento do que são as PPPs, transparência 
na aplicação dos recursos dos projetos e oferta de resultados quedes
pertem a aceitação e confiabilidade da população. 

É indispensável que o interesse do setor privado nas PPPs seja de
senvolvido e mantido. E deve-se ter a certeza de que existem recursos 
humanos no setor público suficientes para levar a cabo bons projetos 
de PPPs e de que estes recursos humanos serão treinados. 

A administração pública deve certificar-se de que modelos contá
beis sejam adotados para o gerenciamento de qualquer programa de 
PP~ de que promovam a transparência no uso dos recursos públicos e 
de que haja envolvimento da comunidade, para obter o apoio popular 
para os projetos de PPP. 

Além das condições enumeradas acima, ainda existem condicio
nantes relativas aos instrumentos de crédito do mercado financeiro e 
de capitais que as empresas do setor privado utilizarão para obtenção 
de recursos e a definição legal das sociedades de propósito específico 
necessária à boa administração dos contratos, entre outros aspectos ju
rídicos e financeiros. 

ARTIGOS DOUTRINÁRIOS 

5 A primeira PPP federal 

Diante de tantas exigências legais e extralegais, as parcerias públi
co-privadas não têm sido utilizadas com frequência pela administração 
pública. 

Há iniciativas de sucesso no estado de Minas Gerais. No âmbito 
federal, o Executivo encaminhou ao Tribunal de Contas da União, em 
abril de 2008, a documentação referente à PPP do projeto Pontal. 

A licitação deverá ocorrer após a análise daquele Tribunal e deve
rá ser a primeira PPP na área federal. 

O projeto, localizado em Pernambuco, envolve um perímetro de 
33.526 hectares, dos quais 7.717 serão destinados à irrigação. O restante 
da área é destinado a atividades de sequeiro e reserva legal. 

Caberá ao parceiro privado concluir as obras do perímetro, inicia
das em 1996, mas que sofreram diversos atrasos em função de dificul
dades orçamentárias. Outra obrigação dos investidores privados será a 
operação e manutenção da infraestrutura comum de irrigação (canais, 
bombas, dutos, etc.), além da ocupação das terras, uma das maiores di
ficuldades que o governo enfrenta nos seus projetos. Os investimentos 
previstos para a conclusão das obras de infraestrutura de uso comum 
são estimados em 94 milhões de reais, o que não inclui os investimen
tos dentro dos lotes irrigados (os chamados investimentos on Jarm). 

O governo, por sua vez, pagará, ao longo de 25 anos, que é o prazo 
do contrato, no máximo 208 milhões (ou 113 milhões, em valores de 
2008), a título de contraprestação, valor que pode ser reduzido pela 
competição durante o processo licitatório. Ao final do contrato, o pro
jeto (terras e infraestrutura de uso comum) reverterá ao poder público, 
que poderá fazer nova licitação ou optar por vender o perímetro, caso 
este se apresente plenamente autossustentável. 

O projeto deverá contar com investimentos na produção de frutas, 
mas não está descartada a hipótese de que sejam produzidos biocom
bustíveis. 

A escolha será feita pelo parceiro privado. O governo espera age
ração de 20 mil empregos diretos e indiretos quando o projeto estiver 
em pleno funcionamento, no prazo máximo de seis anos. Todavia, as 
minutas de edital e contrato em análise contêm mecanismos que esti
mulam os investidores a iniciar a ocupação das terras em tempo bem 
menor, algo como dois anos a partir da assinatura do contrato. 

Com a opção pelo modelo de PPP, espera-se construir um novo 
paradigma nos projetos de irrigação, propiciando aos pequenos agri
cultores a oportunidade de inserção nas cadeias produtivas do agrone-
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gócio, o que só pode ocorrer dentro de moldes distintos do que se fez 
na irrigação nas últimas décadas. 

6 Considerações finais 

A norma geral das PPPs, instituída pela Lei 11.079/2004, traz a 
possibilidade de combinar a remuneração tarifária com o pagamento 
de contraprestações públicas e define PPP como contrato administrati
vo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. 

As parcerias público-privadas representam um instrumento novo 
e eficaz para a realização de novos investimentos no setor de infraes
trutura do país, investimento esse necessário para o desejado desenvol
vimento econômico. 

As regras gerais trazidas pela Lei 11.079/2004 permitem ao admi
nistrador público da União, estados e municípios mais uma opção para 
realização de obras públicas de envergadura, sem onerar em demasia 
os cofres públicos Uá que alonga o prazo para o pagamento da parte do 
Estado no investimento), permitindo equilíbrio fiscal e gerando empre
gos e desenvolvimento. 

A sua implementação é complexa, pois exige-se capacitação técni
ca não só do parceiro privado mas também da própria administração 
na escolha do projeto e gerenciamento de sua execução. 

Sem adentrar no mérito do ato administrativo, ou seja, em sua conve
niência e oportunidade, caberá ao Judiciário analisar, quando provocado, 
o cumprimento dos requisitos legais, bem como a adequação do projeto 
aos princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e eficiência 
administrativa. Tal tarefa também é complexa, pois é tênue a margem que 
separa tais requisitos e princípios da discricionariedade administrativa. 
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Da privatização às parcerias público-privadas 

Paulo Ricardo de Souza Cruz1 

1 Introdução 

o_ ~resente trabalho tem como objetivo apresentar, de forma in
trodut?na, a.s p~rc~r~as público-privadas, com ênfase no processo que 
levou a sua rnstítu1çao no cenário jurídico brasileiro, com suas raízes 
no processo político-econômico. 

O tra~alho ~ã~ tem a pretensão de examinar detalhes da legislação 
das parcenas publico-privadas, como o processo licitatório ou outros 
mas tentar mostrar o que esse instituto jurídico pretende viabilizar n~ 
mundo da vida. 

2 O processo de desestatização 

Nas últimas décadas, o esgotamento da capacidade de investi
mento direto por parte dos Estados tem levado, internacionalmente e 
tam~éU: no Br~sil, a uma busca de mecanismos que conduzam a um 
eqmlíbno das. ~anças públicas, com a transferência, sempre crescente, 
da responsabilidade pelo desenvolvimento da atividade econômica e 
d.a prestação de serviços públicos para a iniciativa privada, em busca, 
arnda, da maior eficiência no campo da gestão, normalmente a ela as
sociada. 

1 

Juiz federal substituto da 5l Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. 
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No Brasil, o fenômeno é especialmente visível no campo da cha
mada desestatização, ou privatização, que implicou profundas refor
mas no sistema econômico e jurídico brasileiro. 

Começou-se a falar em privatização na década de 1980, ainda du
rante o regime militar, quando se iniciou um processo de devolução 
para a iniciativa privada de empresas que haviam nascido privadas, 
mas tinham sido encampadas pelo Estado. 

Nessa fase, foram reprivatizadas 38 empresas, mas todas de pe
queno porte. O principal mérito que se poderia apontar para essa fase 
é ter gerado uma reversão de expectativas, com a cessação do crescente 
processo de estatização que ocorreu nas décadas de 1960 e 1970. 

O processo tornou-se significativamente mais relevante com a 
introdução do Programa Nacional de Desestatização (PND), instituí
do pela Lei 8.031, de 12/04/1990, e hoje disciplinado pela Lei 9.491, de 

09/09/1997. 
Com base nesse programa, ao longo das administrações Fernando 

Collor e Itamar Franco, foram privatizadas dezenas de empresas, sen
do transferidos para a iniciativa privada os setores siderúrgico, petro

químico e de fertilizantes. 
O processo de privatização tomou enorme impulso a partir de 

1995, com um conjunto de emendas constitucionais promulgadas no 
início da primeira administração Fernando Henrique Cardoso, que al
teraram drasticamente a Constituição brasileira, às quais se seguiram 
diversas alterações na legislação infraconstitucional e um processo de 
transferência de setores para a iniciativa privada, com ampla abertura 

para o capital internacional. 
Nesse contexto, inserem-se emendas constitucionais como: a 

Emenda 6, de 15/08/1995, que aboliu o conceito de empresa privada 
de capital nacional e abriu o setor de mineração para o capital inter
nacional; a Emenda 7, também de 15/08/1995, que eliminou restrições 
ao capital internacional no setor de transportes; a Emenda 8, ainda de 
15/08/1995, que autorizou a privatização do setor de telecomunicações; 
a Emenda 9, de 09/11/1995, que fez o que em poucos anos seria conside
rado impossível, ou seja, em termos práticos aboliu o monopólio esta
tal sobre o setor de petróleo; a Emenda 13, de 21/08/1996, que extinguiu 
o monopólio estatal no setor de resseguros. 

Com base nessas emendas, ampliou-se a privatização para além 
do simples âmbito da chamada atividade econômica, que a Constitui
ção de 1988 já determinara dever competir prioritariamente ao setor 
privado, passando a serem privatizados também os serviços públicos. 

ARTIGOS DOUTRINÁRIOS 

Na legislação ordinária, como exemplos de medidas adotadas para 
gerar maior transferência de atividades para o setor privado, sejam elas 
classificadas como atividades econômicas ou serviços públicos, temos 
a edição de diplomas como a Lei Geral de Telecomunicações (Lei 9.472, 
de 16/07/1997); a Lei 9.478, de 06/08/1997, relativa ao setor de petróleo 
e diversas outras. 

Com base nesse arcabouço jurídico, no campo da vida econômica, 
foram transferidos para o setor privado, seja pela simples venda, seja 
através de concessões, as telecomunicações, o setor de transportes fer
roviários, grande parcela do setor de energia elétrica, a maior parte dos 
bancos estatais estaduais, diversos terminais portuários, importantes 
rodovias e a gigante estatal da mineração Cia. Vale do Rio Doce. 

Dentro desse processo, como lembra Paulo Fernando Mohn e Sou
za (2007: 65), "toma fôlego o instituto da concessão de serviços públicos, 
com aplicação nos setores ferroviário, portuário, de energia elétrica e 
de telecomunicações. São adotados institutos típicos do sistema jurídi
co americano, como as agências reguladoras e o princípio utilitário da 
eficiência. Procura-se, aos poucos, dar ao conceito de serviço público 
uma conotação semelhante à noção de public utilities". 

3 As parcerias público-privadas 

Sempre desse contexto de retirada do Estado da atividade econô
mica em sentido amplo (englobando a atividade econômica em sentido 
estrito e a prestação de serviços públicos), preconizou-se a introdução 
de um novo mecanismo para viabilizar novas transferências, já que 
praticamente esgotada a transferência dos serviços públicos que se
riam atrativos para a iniciativa privada sem suporte do Estado2

• 

Era necessário um mecanismo que viabilizasse a transferência 
para a iniciativa privada da prestação de serviços públicos que geram 
baixa rentabilidade ou até mesmo nenhuma rentabilidade, já que gra
tuitos para os seus usuários. 

2 C?mo lembra Alexandre Aragão (2005), "foram esses os serviços públicos, 
ditos serviços públicos econômicos, que, nas décadas de oitenta e noventa, 
constituíram o objeto por excelência da desestatização com a delegação da 
atividade à iniciativa privada. Esses serviços podiam ter tamanho potencial 
de lucratividade, que a empresa privada, além de não receber qualquer su
porte financeiro do Poder Público, ainda lhe pagava um valor de outorga 
estabelecido na licitação, remunerando-se integralmente com as tarifas pagas 
pelos usuários ao longo do prazo de vigência da concessão ou permissão". 
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Assim, na experiência internacional, em que já eram conhecidas as 
public private partnerships, fomos buscar o novo instituto das parcerias 

público-privadas. 
As parcerias público-privadas, que, como aponta Diogo de Figuei

redo Moreira Neto (2006: 113), foram "concebidas para lidarem com a 
necessidade de investimentos em setores fundamentais para o desen
volvimento, que, em geral, se deparam com o desinteresse do setor pri
vado em investir em atividades que não sejam autossustentáveis e para 
as quais não se vislumbre suficiência dos capitais públicos", foram in
troduzidas definitivamente no ordenamento jurídico brasileiro com a 
Lei 11.079, de 30/12/2004, encontrando seu fundamento de validade 
nos arts. 22, XXVII, e 175 da Constituição. 

Registre-se, todavia, que diversos estados membros, como Minas 
Gerais3, Goiás4 e Santa Catarina5, já haviam legislado anteriormente so
bre a matéria. Diante do disposto no § 411 do art. 24 da Constituição6

, 

esta leis estaduais permanecem válidas, salvo quanto às disposições 
eventualmente colidentes com aquelas da Lei 11.079/2004, já que essa 
tem caráter de lei de normas gerais de licitação e contratação, com am
paro no inciso XXVII do art. 22 da Constituição7

• 

Aliás, merece ser notado que, na Lei 11.079/2004, o legislador foi 
feliz em distinguir~al(amente um bloco de dispositivos só aplicáveis à 
União (os arts. 14 a~22), tendo agido melhor do que fez, por exemplo, 
com a Lei 8.666, de 21/06/1993, na qual, como se sabe, não se limitou a 
estabelecer normas gerais de licitações e contratos, mas tratou minucio
samente do tema, praticamente não deixando nenhum espaço para o 
legislador estadual e municipal. 

Passando ao exame de alguns aspectos de relevo da lei, a primeira 
observação de destaque a se fazer é que o conceito de parceria público-

3 Lei Estaduall4.868/2003. 
4 Lei Estadual14.941/2004. 
5 Lei Estadual12.930/2004. 
6 Art. 24, § 411- A su"'p~rveniênda de lei federal sobre normas gerais suspende a 

eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 

7 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobr:: [ ... ]XXVII- norma.s 
gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as adrm
nistrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as 
empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 
12,ill. 
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privada do direito brasileiro, pelo menos daquele positivado, é mais 
restrito do que o conceito de public private partnerships do direito es
trangeiro. 

Em outros países, como na Inglaterra, que costuma ser apontada 
como a origem do instituto, as public private partnerships englobam um 
conjunto amplo de formas de colaboração entre o Estado e a iniciativa 
privada, que abrangeriam, por exemplo, as nossas concessões de servi
ços públicos tradicionais, numa noção semelhante àquela que autores 
como Maria Sylvia Di Pietro e Carlos Ari Sundfeld adotaram ao falar 
em parcerias público-privadas em sentido amplo. 

Em termos de direito positivo, porém, as parcerias público-priva
das do direito brasileiro têm um conceito restrito, como veremos, tendo 
buscado inspiração especialmente na private ftnance iniciative (PFI), lan
çada em 1992, no Reino Unido.8 

Frise-se que, na verdade, as parcerias público-privadas não são 
propriamente um instituto novo. Da mesma maneira que, em anos re
centes, determinadas autarquias foram criadas com algumas caracte
rísticas especiais e receberam a alcunha de agências (reguladoras ou 
executivas), as parcerias público-privadas consistem em uma espe
cialização de figuras já conhecidas do direito brasileiro, a que foram 
agregados alguns atributos para viabilizar juridicamente a obtenção de 
resultados práticos pretendidos no campo da transferência de serviços 
públicos para a iniciativa privada. 

Nesse sentido, a exposição de motivos do projeto que deu origem 
à Lei 11.079/2004 já apontava que o projeto fora elaborado "com o obje
tivo de adaptar o atual marco legal de contratação (Lei 8.666, de 1993) e 
de concessão de serviços (Leis 8.987 e 9.074, ambas de 1995), permitin
do algumas alterações que potencializem o sistema de parceria e o seu 
elemento de distinção: compartilhamento dos riscos e financiamento 
privado"9. 

4 A noção legal de parcerias público-privadas 

O projeto de lei enviado pelo Poder Executivo à Câmara dos Depu
tados (PL 2.546/2003)10

, em seu art. 22, estabelecia um conceito legal de 

8 Cf. Bárbara Moreira Barbosa de Brito e Arltônio Henrique Pinheiro Silveira 
(2005: 8). 

9 Exposição de Motivos 355/2003-MP/MF. 
10 Disponível em: http://www.camara.gov.brlsileg!integras/182910.pdf 
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parceria privada: "considera-se contrato de parceria público-privada 
o acordo firmado entre a administração pública e entes privados que 
estabeleça vínculo jurídico para implantação ou gestão, no todo ou em 
parte, de serviços, empreendimentos e atividades de interesse público 
em que o financiamento e a responsabilidade pelo investimento e pela 
exploração incumbem ao parceiro privado". 

Todavia, o projeto não foi assim aprovado, tendo ficado positiva
do que parceria público-privada é o nome genérico que se dá a dois 
contratos que, esses sim, a lei conceitua. 

Assim, a teor do art. 22 da Lei 11.079/2004, as parcerias público
privadas consistem em duas modalidades especiais de contrato de 
concessão - a concessão patrocinada e a concessão administrativa -, 
as quais têm um toque distintivo das concessões comuns, qual seja, a 
contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, 
além de outros características especiais que a lei fixa. 

Nesse sentido da essencialidade da existência de contraprestação 
pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, a disposição do§ 
32 do referido art. 22: "Não constitui parceria público-privada a con
cessão comum, assim entendida a concessão de serviços públicos ou 
de obras públicas de que trata a Lei 8.987, de 13/02/1995, quando não 
envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro 
privado". 

5 As duas modalidades de parceria público-privada 

Como vimos de ver, a parceria público-privada é, legalmente, um 
gênero que se divide em duas espécies: a concessão patrocinada e a 
concessão administrativa. 

A concessão patrocinada é, em termos jurídicos, a verdadeira 
grande novidade da lei de parcerias público-privadas, que assim a de
fine no§ 12 do art. 22: "Concessão patrocinada é a concessão de serviços 
públicos ou de obras públicas de que trata a Lei 8.987, de 13/02/1995, 
quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contra
prestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado". 

A outra modalidade de parceria público-privada, bem mais tradi
cional na nossa experiência administrativa, é a concessão administrati
va, definida nos seguintes termos pelo§ 22 do art. 22 da Lei: "Concessão 
administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a admi
nistração pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva 
execução de obra ou fornecimento e instalação de bens". 
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Corno se vê, aparentemente, a concessão administrativa não apre
senta nenhuma característica de grande inovação dentro do direito bra
sileiro, pois, em essência, é um simples contrato para que o particular 
preste serviços à administração, sendo remunerado por isso. 

Todavia, como veremos adiante, a concessão administrativa foi 
incluída no âmbito da Lei das Parcerias Público-Privadas para, via
bilizando a celebração de contratos de longa duração e assegurando 
garantias ao particular, possibilitar a privatização de atividades que 
até hoje têm sido vistas como domínio exclusivo da atuação direta do 
Estado. 

Registre-se que, seja qual for a modalidade, o contrato de parceria 
público-privada se sujeita a algumas restrições, não podendo ser cele
brados contratos de valor inferior a 20 milhões de reais ou com duração 
da prestação do serviço inferior a 5 anos ou superior a 35 anos, nem 
podendo o seu objeto se restringir ao fornecimento de mão de obra, de 
instalação de equipamentos ou à execução de obra pública. 

6 Concessão patrocinada 

A concessão patrocinada é a tradicional concessão de serviços pú
blicos prevista no art. 175 da Constituição e que já vinha regulamenta
da na Lei 8.987, de 13/02/1995 (cujas disposições são aplicáveis também 
à nova modalidade), com a característica adicional de implicar, além da 
tarifa cobrada dos usuários dos serviços, uma contraprestação pecuni
ária do parceiro públicon. 

Essa contraprestação pecuniária do poder público se dará sob a 
forma de pagamento direto ou indireto, ou seja, sob a forma de paga
mento em dinheiro, via ordem bancária; cessão de créditos não tributá
rios; outorga de direitos em face da administração pública; outorga de 
direitos sobre bens públicos dominicais ou alguma outra modalidade 
que lei especial venha a prever. 

A contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro pri
vado pode ser significativa, mas, se ultrapassar 70% do total da remu
neração do parceiro privado, a celebração da parceria dependerá de 
autorização legislativa específica. 

11 D.i~go de Figueiredo Moreira Neto (2006: 112) entende que a "busca da mo
dlcidad:, que assegura a universalidade, autoriza, até mesmo no regime das 
concessoes comuns, a presença de subsídios estatais como forma de viabili
zar tanto o investimento privado como a acessibilidade dos usuários". 
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Com a concessão patrocinada, viabiliza-se a transferência para 
o setor privado da prestação de determinados serviços públicos cuja 
transferência era dificultada por dois possíveis fatores: a) o custo do 
serviço público seria excessivo para os seus usuários; ou b) a assunção 
do serviço público pela iniciativa privada geraria um custo excessivo, 
afastando possíveis interessados. 

Com a concessão patrocinada, em suma, temos um modelo em que 
a iniciativa privada assume a prestação de um serviço público, afastan
do-o das mãos do Estado, seja porque se acredita que ela terá condição 
de prestá-lo com maior eficiência, em virtude de maior competência 
gerencial e liberdade de atuação, sem as amarras que necessariamente 
cerceiam a atuação estatal, seja porque o Estado não dispõe, de imedia
to, do capital necessário para prestar o serviço, que são as razões básicas 
para o contrato de concessão tradicional, acrescentando-se o toque iné
dito de que o Estado irá se responsabilizar por parte da remuneração do 
particular, inclusive para viabilizar a modicidade tarifária. 

7 Concessão administrativa 

Enquanto na concessão patrocinada temos uma concessão da 
prestação de serviços públicos a terceiros, com parte da remuneração 
paga pelo Estado, na concessão administrativa o parceiro privado irá 
prestar um determinado serviço para a própria administração pública, 
que será a usuária direta, podendo essa prestação de serviços ser prece
dida de execução de obra ou fornecimento de bens ou serviços. 

A concessão administrativa busca inspiração na private finance ini
ciative (PFI), criada na Inglaterra, cuja importância para o direito euro
peu é explicada, de forma bastante clara, por Vital Moreira (2003: 187-8): 

Mediante a concessão o Poder Público dispensava-se de qual
quer envolvimento financeiro, recebendo no final da concessão 
a obra ou serviço em funcionamento, livre de encargos (em prin
cípio). O mecanismo da concessão não era por isso aplicável às 
obras e serviços públicos gratuitos (ou quase gratuitos) para os 
utentes, como hospitais e escolas. 

O que há de novo na PFI é justamente a utilização da iniciativa 
privada para a construção e gestão concessionada de serviços 
públicos não onerosos (ou seja, não pagos pelos utentes), tradi
cionalmente montados e geridos diretamente pelo Poder Públi
co (ensino, saúde, etc.). O esquema é formalmente o mesmo da 
concessão clássica. O capital privado é chamado a construir e 
explorar durante um certo período, mais ou menos longo (25, 30 
anos), um estabelecimento público (hospital, escola, biblioteca, 
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teatro, estabelecimento prisional, etc.), revertendo ele no final 
para o Estado. A diferença está em que, como o serviço público 
em causa não é pago pelos utentes (ou só em pequena parte o 
é), a amortização e remuneração do capital privado têm de ser 
assegurados pelo próprio poder público, mediante pagamentos 
regulares feitos pelo Estado durante o período do contrato, de 
acordo com a "produção" do serviço concessionado. 

Assim, embora, como já ficou dito acima, a concessão administra
tiva não apresente um teor de grande inovação jurídica, apresenta um 
potencial de grande inovação na realidade político-econômica, com a 
transferência para a iniciativa privada de atividades que, até hoje, no 
Brasil, o Estado só executou diretamente. 

O exemplo que mais frequentemente vem sendo lembrado para a 
concessão administrativa é o contrato para a construção e administra
ção de um presídio. 

Essa, aliás, é uma das primeiras parcerias público-privadas com 
perspectiva de real implantação no país, no momento em que este tra
balho é escrito (maio de 2008), tendo o estado de Minas Gerais um 
projeto em andamento para "construção e gestão de complexo penal, a 
ser implementado mediante contrato de parceria público-privada, em 
regime de concessão administrativa, pelo prazo de 27 anos"12. 

8 Das garantias financeiras 

Um dos traços fundamentais das parcerias público-privadas é 
a concessão de garantias financeiras, que têm o evidente objetivo de 
proteger o investidor privado de eventuais mudanças de orientação na 
administração pública. 

De fato, como os contratos de parceria público-privada são de lon
ga duração (duração mínima de 5 anos, podendo chegar a 35 anos), é 
provável que o contrato celebrado em determinada gestão do ente pú
blico venha a atravessar outras gestões, possivelmente com diretrizes 
político-econômicas total ou parcialmente diversas. 

Assim, a contrapartida do parceiro público deve ser sempre res
paldada, como afirma o portal de parcerias público-privadas do estado 

12 
"Os estudos de modelagem do projeto PPP no setor penitenciário, para a 
oferta de 3.000 vagas prisionais". Disponível em: http://wunu.ppp.mg.gov.br. 
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de Minas Gerais, "por garantias que impeçam os futuros governos de 
descumprirem o combinado"13

. 

Essas garantias, a teor do art. 82 da Lei, podem consistir em vincu
lação de receitas públicas, que não relativas a impostos, já que a Cons
tituição impede a vinculação dessas receitas (art. 167, IV); na instituição 
ou utilização de fundos especiais; na contratação de seguro-garantia 
com seguradoras não estatais; na prestação de garantia por organis
mos internacionais ou instituições financeiras não estatais; em garan
tias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa 
finalidade específica. 

No caso da União, por exemplo, a própria Lei 11.079/2004, em seu 
art. 16, autorizou a criação do Fundo Garantidor de Parcerias Público
Privadas (FGP), para o qual foi fixado um limite de aporte de recursos 
de seis bilhões de reais, a ser efetuado pela própria União, suas autar
quias e fundações públicas. 

O Decreto 5.411, de 06/04/2005, autorizou o aporte de recursos ao 
referido fundo através da entrega de ações representativas de partici
pações minoritárias e excedente à manutenção do controle de socieda
des de economia mista14

• 

Assim, no caso de descumprimento pela administração das obri
gações assumidas ao celebrar a parceira público-privada, o parceiro 
privado terá um mecanismo mais ágil - representado pela garantia 
do fundo -, que a via do precatório para o recebimento dos seus cré
ditos. 

Especialmente no âmbito das parcerias público-privadas dos esta
dos e municípios, a medida se mostra essencial para viabilizar a efetiva 
celebração dos ajustes, uma vez que é notório que a maior parte dos 
estados-membros e dos municípios brasileiros não vem honrando com 
regularidade o pagamento dos precatórios decorrentes das condena
ções judiciais contra eles existentes. 

9 Conclusão 

Sem sombra de dúvida, as parcerias público-privadas foram con
cebidas para viabilizar maior afastamento do Estado da atividade eco
nômica em sentido amplo, compreendendo a atividade econômica em 

13 O que é PPP. Disponível em: http://www.ppp.mg.gov.br. 
14 Foram entregues ações de empresas como Banco do Brasil, Petrobras, Cia. 

Vale do Rio Doce, Embraer. 
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sentido estrito e os serviços públicos, e mesmo determinados serviços 
estatais, como a manutenção de presídios, que não poderiam ser en
quadrados nem mesmo em um conceito amplo de atividade econô
mica. Consequentemente, a apreciação dos méritos ou deméritos do 
instituto é fortemente influenciada pelas posições político-ideológicas 
do intérprete. 

De toda sorte, elas parecem revelar-se um instrumento adequado 
para o fim a que se propõem. Se, todavia, elas realmente o serão, bem 
como se permitirão um efetivo maior benefício para a população, com 
efetivo maior desenvolvimento socioeconômico do que a atuação di
reta do Estado vinha proporcionando, somente a experiência dos anos 
vindouros dirá. 
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Parcerias público-privadas 

Gustavo André Oliveira dos Santos1 

1 Dimensionamento doutrinário/histórico 

' O Estado possui como uma de suas funções essenciais a prestação 
dos denominados serviços públicos, procurando satisfazer as neces
sidades sociais naquilo que foge ao âmbito de disponibilidade indi
vidual de fazer. Pela conhecida teoria de Duguit, os serviços públicos 
consistiriam na própria essência do Estado, uma vez que tal ente, em 
última análise, possuiria como intento primordial a prestação de ati
vidades que assegurassem o desenvolvimento social. Os estudos ju
rídicos sobre esta seara do direito administrativo centram esforços no 
sentido de delinear o que seria serviço público. O conceito de serviço 
público traçado pela doutrina é costumeiramente visto sob o prisma 
de dois critérios, a depender do enfoque tomado como parâmetro de 
caracterização. Pelo critério subjetivo, entende-se serviço público como 
o conjunto de órgãos do Estado responsáveis pela execução dessas ati
vidades voltadas ao meio social. Já pelo enfoque objetivo, conceitua-se 
serviço público como a gama de atividades desenvolvidas pelo Estado, 
que tem por fim a satisfação das várias necessidades coletivas. 

Dentro do critério objetivo, existem três vertentes colocadas pela 
doutrina com o fito de melhor delimitar o que seria serviço público. 
Pela vertente orgânica, ou clássica, seria serviço público toda aquela 

1 Juiz federal substituto da 26a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. 
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atividade prestada por algum órgão público. Tal noção clássica, além 
de praticamente confundir-se com o critério subj~tivo,, p~rde força 
quando da criação de meios de execução do ser~IÇO pubhco co~ o 
auxílio de particulares/administrados. _Já pel~ vers~o :ormal, ? ~a:ater 
fundamental para precisão do que sena serviÇO pubhco con.sishna .no 
regime jurídico subjacente. Em sendo a regulação d? serV1~0 reg1.da 
pelo regime jurídico público, a atividade desenvolv~d~ sena serv~ço 
público. Também essa vertente é insuficiente para indiVIduar o servi~O 
público, uma vez que, em alguns casos, as regras de direito ~riva~o ~ao 
aplicadas à prestação de atividades consideradas com~ s~rviÇO publ~co 
(p.ex.: sociedades de economia mi~ta e emp~esas ?u~hcas). Por. ~~' 
existe também a delimitação matenal de serviÇO pubbco. Pelo cnteno 
material, serviço público consistiria naquela atividade que ate~desse 
essencialmente toda a sociedade. Percebe-se, pois, que, pela versao ma
terial, a natureza da atividade é que seria preponderante. Esse critério 
também é passível de críticas, uma vez que algumas atividades de
senvolvidas revertem em favor de determinados indivíduos, mesmo 
que de forma indireta e mediata, sendo que ne~ sempre as ~ti~idades 
desenvolvidas pelo Estado representam necessidades essenciais da so

ciedade, pelo menos de maneira ontológica. 
Constata-se que todos esses critérios existentes den~o .do :nfo

que objetivo devem ser conjugados para fins ~e m~U:?r ~ehmltaçao do 
que seria serviço público, considerando-se a ms~ÍlClenCla de ca~a um 
isoladamente para a definição correta da expressao. Como conceito de 
serviço público, cito aquele elaborado por José dos Santos Carvalho 
Filho (2008: 293): "Toda aquela atividade prestada pelo Estado ou por 
seus delegados, basicamente sob regime de direi,t~ público, c~rr: vist~,s 
à satisfação de necessidades essenciais e secundanas da coletiVIdade · 
Semelhante a tal conceito, ensina Hely Lopes Meirelles (2001: 289) que: 
"Serviço público é todo aquele prestado pela Administração ou por 
seus delegados, sob normas e controles estatais, para ~atisfazer nece~
sidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples convem-

ências do Estado". 
No que tange ao modo de execução dos serviços públicos, a pres-

tação pelo Estado, com o transcorrer do tempo, evol~iu com o fim de 
adequação às novas realidades sociais, cada vez mais comp~exas em 
termos de relações jurídicas, evolução essa fomentada, tambem, p~los 
princípios da eficiência e economicidade. O Estado passou a n~cesslt~r 
da participação dos particulares na efetivação da gama de serviÇOS p~
blicos que surgiam com o passar do tempo ou que se tomavam ~ais 
dificultosos para a máquina pública, haja vista os valores expressiVOS 
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que alguns serviços/obras passaram a exigir, bem como a necessidade 
de uma execução desvinculada dos entraves administrativos/burocrá
ticos da administração pública, ou seja, a necessidade de um gerencia
mento do serviço nos moldes da iniciativa privada. Em outros termos, 
os meios de execução dos serviços públicos passaram a contar com a 
cooperação de particulares, sob a tutela do Estado, que outorgava tais 
serviços. Esse movimento de "desestatização" iniciou-se nas décadas 
de 1980/90 do século passado, em virtude da crise de financiamento 
do Estado de determinadas obras e serviços públicos, principalmente 
aqueles de infraestrutura (estradas, usinas de energia elétrica, portos, 
e outros). 

Tal realidade/necessidade toma necessária a distinção entre ser
viços públicos delegáveis e indelegáveis. Os primeiros consistem na
quelas atividades que, por sua natureza ou por permissão contida no 
ordenamento jurídico, podem ser executadas por particulares após 
delegação realizada pelo ente público. Já os serviços indelegáveis são 
aqueles que somente podem ser prestados pelo Estado, não compor
tando outorga ao particular, seja pela natureza da atividade, seja por 
impedimento legal (p.ex.: serviços de defesa nacional, segurança públi
ca e serviços assistenciais). 

A execução indireta dos serviços públicos consiste justamente na 
possibilidade de o Estado delegar ao particular, ou mesmo a uma enti
dade criada para tal fim (autarquia, empresa púbica, sociedade de eco
nomia mista, fundação), a prestação de determinado serviço público. 
Essa execução indireta é o que se costuma denominar de descentrali
zação, permitindo-se que pessoas jurídicas ou naturais fora do aparato 
estatal propriamente dito efetuem o serviço público delegável. Existem 
dois meios para concretização da descentralização: a) delegação legal, 
efetivada, como o próprio nome diz, através de lei. Nesse caso, a lei, ao 
mesmo tempo que autoriza a descentralização, cria ou permite a cria
ção de pessoa jurídica administrativa para fins de execução do serviço. 
Existe fundamento constitucional para tal procedimento, consubstan
ciado no art. 37, XIX ("somente por lei específica poderá ser criada au
tarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de 
economia mista e de fundação pública, cabendo à lei complementar, 
n~ste último caso, definir as áreas de sua atuação"). As pessoas jurí
dtcas possíveis de serem criadas pela delegação legal são conhecidas 
como administração indireta ou administração descentralizada; b) de
legação negociai: quando o Estado outorga ao particular (pessoa jurídica 
ou natural) a execução de certa atividade de caráter público, outorga 
essa concretizada por meio de institutos/negócios jurídicos delineados 
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pelo direito público. Corno instrumentos de delegação negociai, para 
fins de execução indireta do serviço público por meio da iniciativa pri
vada, sugiram, primeiramente, as denominadas concessões de serviço 
público e permissão de serviço público. Mais recentemente, também 
corno meio de delegação negociai, fora permitida no ordenamento ju
rídico pátrio a formalização das denominadas parcerias público-priva
das (PPPs). 

O terna relativo às parcerias público-privadas começou a ser deba
tido no Brasil com as sucessivas reformas do Estado iniciadas a partir 
de 1990, principalmente com o processo de privatização de grandes 
empresas federais, o que fomentou estudos sobre outras modalidades 
de descentralização, corno as PPPs Gá existentes em ordenamentos 
jurídicos estrangeiros), bem assim sua possibilidade de aplicação/im
plementação no Brasil. Mais precisamente no ano de 2002, foi que o 
tema ganhou força no meio governamental, principalmente em razão 
de reclamos do meio empresarial (prejuízo ao desenvolvimento eco
nômico em virtude da baixa quantidade de investimentos em infraes
trutura) e da exposição na imprensa, com a demonstração de êxito da 
modalidade em países corno a Inglaterra, da conhecida private finance 
iniciative (PFI), onde, diferentemente das concessões tradicionais, are
muneração do contrato não seria advinda dos usuários do serviço, mas 
do próprio Estado, através de pagamentos regulares e de acordo com 
as metas estabelecidas pela administração. Recorde-se, ainda, que, bem 
antes dessa discussão acerca das parcerias público-privadas, já havia 
sido editada a Lei 8.987/1995, que trata das concessões públicas, donde, 
conforme se verá posteriormente, foram aproveitadas várias diretrizes 
para implementação das PPPs. A partir de 2003, alguns projetos de lei, 
tanto em nível federal como estadual, começaram a ser processados 
nos parlamentos, sendo a primeira lei editada no estado de Minas Ge
rais (Lei 14.868, de 16/12/2003), seguida pelos regramentos estaduais 
de São Paulo (Lei 11.688, de 19/05/2004), Goiás (Lei 14.910/2004), Santa 
Catarina (Lei 12.930/2004) e Rio Grande do Sul (Lei 12.234/2005). 

Em nível federal, inicialmente o projeto teve grande resistência, 
sendo tal desatada após a apresentação pelo governo de um novo tex
to, no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, culmi
nando com o surgimento da Lei federal11.079, de 30/12/2004. O ponto 
do texto anterior que gerou mais críticas fora na parte relativa à licita
ção, com a possibilidade de realização do certame sem a necessidade 
de projeto básico, onde seria definido seu objeto com os detalhamen
tos exigidos pela Lei 8.666/1993. Outros pontos que geraram impasses 
iniciais no parlamento diziam respeito ao financiamento e à responsa-
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bilidade fiscal, posteriormente modificados para melhor especificação 
das normas e garantia de maior segurança às partes envolvidas (poder 
público e iniciativa privada). 

O texto aprovado procurou "desmistificar" as parcerias público
privadas, atrelando-as a institutos legais já existentes (Leis 8.666/1993 e 
8.987/1995), diminuindo a complexidade do tema e a ideia de ineditis
mo, fato esse que certamente fora favorável à aprovação do projeto. 

A Lei 11.079/2004 instituiu normas gerais para licitação e contrata
ção de parceria público-privada no âmbito da administração pública. O 
diploma legal federal possui embasamento no art. 22, XXVII, da Cons
tituição Federal, que estabelece competência legislativa da União para 
editar normas gerais sobre contratação e licitação com incidência sobre 
os demais entes federativos, assim corno ocorre com as Leis 8.666/1993 
(licitações e contratações públicas) e 8.987/1995 (concessões). Possui, 
portanto, âmbito de incidência sobre todas as entidades federativas, 
conforme expressamente previsto na lei de instituição (art. 1 Q e pará
grafo único). Especificamente para a União, a lei estabeleceu normas 
específicas nos arts. 14 a 22, podendo os estados e municípios, no en
tanto, editar normas de caráter específico, utilizando-se dos delinea
mentos de ordem geral contidos na Lei 11.079/2004. 

O Brasil, na verdade, importou instituto já existente em diversos 
outros países. De fato, países como Portugal, Espanha, Inglaterra e Ir
landa já adotam com sucesso as denominadas parcerias público-priva
das, possuindo o instituto dois fundamentos fomentadores: a) falta de 
disponibilidade de recursos financeiros para obras/serviços de monta; 
b) eficiência da gestão do setor privado. A Inglaterra foi a pioneira na 
utilização do instituto, através da priva te finance iniciative (PFI) - nas
cida em 1992 -,na qual a finalidade era aumentar a capacidade de en
di~idamento do setor privado em obras do setor público, repartindo-se 
o nsco do empreendimento entre Estado e particular, daí surgindo a 
expressão "joint ventures" (empreendimentos conjuntos em que 0 setor 
privado detém poder decisório em questões relevantes). Explica Vera 
Monteiro (2005: 82), ao tratar do nascimento das PPPs na Inglaterra: 

Alguns princípios básicos têm sido levantados como sendo re
gedores do modelo de PPPs, distanciando-o do regime tradicio
nal das concessões. O primeiro deles é atribuir ao particular o 
encargo de buscar o investimento necessário para a realização 
do projeto, garantindo-lhe a amortização dos valores investidos 
em contratos de longo prazo, mediante remuneração feita com 
verbas orçamentárias ou pela exploração econômica do serviço 
prestado com base na infraestrutura construída. Em segundo lu-
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gar as PPPs regem-se pela ideia de que a remuneração ~.o con
' · t d tilidades tratado deve ser uma contrapartida pelo conJun o e u . 

l d . .b.liza e não uma remuneração de cada tarefa LSO-que e e tsporu 1 , 

ladamente considerada. Neste contexto, os instrumentos de PPPs 
têm a característica de ser contratos extremamente comp~exos_ e 
de relacionar a remuneração do contratado ao grau de sahsfaçao 
estatal com sua atuação e qualidade do serviço prestado. 

Conceito, características básicas e modalidades 

Estabelece o art. 22 do referido diploma que: "Parceria pú~lico
. d e' o contrato administrativo de concessão, na sua modalidade pnva a . . · 

. d . . tr ti. a" De plano verifica-se que as parcenas patrocmada ou a mrms a v . , _ 
úblico-privadas, em sentido estrito (delimitação leg~), na~ p~ssam de 

p dalidade especial das já conhecidas concessoes publicas, pos
~admo r consegum· te a mesma natureza jurídica destas (contrato 
sum o, po ' ·liz d 0 administrativo). Dessa forma, em termos gerais, pode ser uti a o 
conceito de concessão para parceira públi~o-privada, apenas ac_:esc~:
tando-se as especificidades contidas no diploma legal e que .dao ~ ~ 

, . , denominadas PPPs. Conceitua-se concessão de serviço publi-
propna as . . - tr fere ao 

tr t dmrm. . strativo em que a admrmstraçao ans 
co como o con a o a - d d 
particular (pessoa jurídica ou consórcio de empresas) a. e~ecuçao e e-
terminada atividade de interesse coletivo, sendo tal atividade re~~e
rada através do sistema de tarifas (preço público) pagas pelos usuanos. 
Vale lembrar que a tarifa deve ser estabelecida de modo a dar su~te~
tabilidade econômica ao contrato, a fim de possibilitar ao conc~s~:n:
rio a recomposição dos valores investidos, be~. como a lucrativi a ~ 
estipulada respeitando-se o princípio da modlCldade da cobr:u'ça (ve 
dação de l~cros excessivos em detrimento dos particulares). !a a par~e.
ria público-privada, agregando-se os pontos distintivos co~tidos ;a el, 

1 ti·vamente à concessão comum, foi conceituada por Jose dos. ~tos 
re a fi d tr Admrmstra-
c lh Flho (2008: 381) como: "o acordo rma o en e a -

arva o 1 
· · d · 1 taçao ou 

- Pública e pessoa do setor privado com o obJetivo e rmp an . 
:~tão de serviços públicos, com eventual execução de obras ou forne~I-

t d bens mediante financiamento do contratado, contraprestaçao 
men o e , d . d anhos 

ecuniária do Poder Público e compartilhamento e nscos e os_g 
p tuantes". Destaque-se, ainda, que a contraprestaçao paga 
entre os pac d · , d · ' 1 o 

elo poder público somente pode ser efetuada quan o .la Is~omve . 
~erviço objeto do contrato de PPP (art. 72!, podendo configurar rmprobl

dade administrativa o pagamento anteopado. 
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O conceito legal restringiu, de certa forma, a concepção ampla 
de "parceria público-privada". No sentido amplo, parcerias público
privadas podem ser consideradas todas aquelas relações entabuladas 
entre administração e particular e que visam propiciar o desenvolvi
mento de certa atividade em proveito do interesse público. O sentido 
estrito, por sua vez, diz respeito às PPPs firmadas através de concessão 
patrocinada ou administrativa, nos termos da Lei 11.079/2004. 

Os contratos de parceria público-privada são destinados a ser
viços/obras de elevado custo, tanto assim que a lei veda seja usada a 
modalidade de delegação para execução em valores menores que 20 
milhões de reais (art. 22, § 42), sendo que o período de prestação do 
serviço não pode ser inferior a cinco anos. O normativo legal também 
proíbe que o contrato tenha como objeto único o fornecimento de mão 
de obra, o fornecimento e instalação de equipamento ou a execução de 
obra pública. 

Do que já fora exposto, bem como considerando-se as diretrizes 
das PPPs, podemos especificar algumas característica básicas desse 
tipo de contrato: a) financiamento por parte do particular: indica que 
o concessionário particular deverá realizar investimentos no setor da 
concessão; b) repartição objetiva dos riscos (art. 52, III): o poder público 
deve arcar, juntamente com o particular, com os prejuízos que venham 
a ocorrer na execução da parceria, mesmo que tal prejuízo seja advin
do de fatos imprevisíveis (caso fortuito; força maior; fato do príncipe; 
fato da administração e imprevisão extraordinária ocorrida na área 
econômica e que afete o contrato). Em compensação, a administração 
pode compartilhar de ganhos econômicos efetivos do parceiro privado 
decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos utiliza
dos pelo parceiro privado (art. 52, IX); c) pluralidade compensatória: 
o Estado, relativamente a sua contraprestação na concessão especial, 
pode realizar o pagamento tanto em pecúnia como através de outros 
meios satisfativos (cessão de créditos não tributários; outorgas de cer
tos direitos em face da administração; outorga de direitos sobre bens 
públicos dominicais, além de outros que a lei possa atribuir - art. 62); 

d) possibilidade de remuneração do parceiro privado de acordo com o 
seu desempenho na prestação do serviço pactuado (art. 62, parágrafo 
único); e) possibilidade de gerar compromissos financeiros estatais fir
mes e de longo prazo, haja vista que os investimentos realizados pelo 
particular deverão ocorrer logo no início da empreitada, sendo que os 
pagamentos somente ocorrerão posteriormente. 

A lei distinguiu duas espécies de parcerias público-privadas, de
nominadas de patrocinada ou administrativa. O diploma legal concei-
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tuou tais espécies da seguinte forma: "concessão patrocinada é a con~ 
cessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à 
tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro pú
blico ao parceiro privado" (art. 22, § 1 2); "concessão administrativa é o 
contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja 
a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou 
fornecimento e instalação de bens" . 

A primeira espécie de parceira público-privada, denominada de 
patrocinada, distingue-se de uma concessão comum tão son:e.nte pelo 
fato de que a administração, além das tarifas pagas pelos usuanos, t~
bém arcaria com uma contraprestação pecuniária periódica ao parcerro 
privado. Relativamente a essa política remuner~tória, nas .conc~ssões 
patrocinadas em que mais de 70% da remuneraçao do parcerro pnvado 
seja devida pela administração pública, ha:rerá a ne_:essidad~ de auto
rização legislativa específica (art. 10, § 32). A concessao patrocma~a po
dem ser aplicados os regramentos contidos na Lei 8.987/1995 (lei ger~ 
das concessões), bem como de outras leis que sejam correlatas ao refen
do diploma. Defende o doutrinador Carlos Ari Sundfled (2005: 25): 

A concessão patrocinada já era viável anteriormente, pois adicio
nais de tarifa podiam ser pagos como receita complementar (Lei 
das Concessões, art. 11). Cuidados de responsabilidade fiscal 
na assunção desses compromissos financeiros já eram devidos 
(CF, art. 167; Lei 4.320/1964; e Lei de Responsabilidade Fiscal, 
Lei Complementar 101/2000). O que fez a Lei das PPPs foi rea
firmar essas exigências (art. 10) e criar limites específicos para as 
despesas com contratos de PPP (arts. 22 e 28). O objetivo claro é 
reforçar a responsabilidade fiscal (Lei das PPPs, art. 4°, IV). 

No mesmo sentido Alexandre Aragão (2005: 8): 

Apesar disso, não seria correto afirmar que a concessão patroci
nada era desconhecida no Direito Brasileiro. Basta lembrarmos 
do apoio que o Estado muitas vezes deu cedendo ao concessio
nário a exploração de imóveis sem relação necessária com o ser
viço, reequilibrando a equação econômico-financeira do contra
to com o aporte de verbas ao invés de aumentar tarifas que já se 
encontravam no limite da capacidade dos usuários, assumindo 
a obrigação de realizar certos investimentos que ordinariamen
te caberiam ao concessionário (ex., Metrô do Estado do Rio de 
Janeiro, em que a concessionária apenas opera o sistema, mas 
a expansão das linhas e a aquisição de novos vagões continua 
sendo de responsabilidade do Estado). 
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Já na concessão administrativa, não é possível a remuneração pelo 
sistema de tarifas a cargo dos usuários, uma vez que o pagamento do 
objeto do contrato é realizado diretamente pela administração. Existe 
discussão doutrinária sobre a constitucionalidade ou não dessa forma 
de pagamento diretamente pelo poder público, sem a necessidade de 
tarifas (tarifa-zero). A posição majoritária é no sentido da constitucio
nalidade, considerando-se a inexistência de vedação no texto consti
tucional, haja vista que se trata de modalidade especial de concessão. 
Diferentemente da concessão patrocinada, a concessão administrativa 
não se utiliza inteiramente da Lei 8.987/1995 como fonte subsidiária, 
tendo a Lei 11.079/2004 estabelecido os dispositivos específicos que se 
agregam à normatização originária. Tais dispositivos são os seguintes: 
arts. 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei 8.987/1995 e art. 31 da Lei 9.074/1995. 

Nas concessões administrativas existe autonomia de gestão da 
empresa contratada na gestão da infraestrutura e na prestação do ser
viço (autonomia empresarial). Afirmam alguns autores que referida 
concessão especial seria semelhante à régie intéressée, do ordenamento 
jurídico francês, no qual, apesar de não haver remuneração através de 
tarifa, o particular/concessionário é remunerado em razão dos resulta
dos de sua gestão. 

A concessão patrocinada, consoante transcrição supra do art. 22, 

§ 12
, da Lei 11.079/2004, possui como objeto a prestação de serviços 

públicos ou a construção de obras públicas. Interpretando-se siste
maticamente a lei, chega-se à conclusão de que o objeto da concessão 
patrocinada não pode ser exclusivamente obra pública, sendo ela ne
cessariamente seguida da prestação de serviço público, haja vista o im
pedimento previsto no art. 22, § 42, UI. Já a concessão administrativa é 
destinada à execução de serviços públicos, figurando a administração 
pública como usuária direta ou indireta, mesmo que necessária a exe
cução de obras ou o fornecimento de bens, conforme disposto no art. 
22

, § 22
, da lei das parcerias. 

Em virtude da semelhança entre os institutos, há que se diferenciar 
o contrato de serviço previsto na Lei 8.666/1993 e o contrato de presta
ção de serviço da concessão administrativa prevista na lei de parcerias. 
Na última, além da prestação do serviço em si, a lei exige que o con
cessionário realize investimento na atividade (superior a 20 milhões de 
reais), ficando a administração obrigada a pagar uma contraprestação 
que pode variar, nos termos do art. 62 da Lei 11.079/2004. Além disso, o 
prazo do contrato das PPPs é diferenciado (5 a 35 anos). 
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3 Conclusão 

A instituição relativamente recente das parcerias público-privadas 
(sentido restrito) em nosso ordenamento jurídico configura passo fun
damental para o desenvolvimento do país, principalmente no que tan
ge à infraestrutura necessária a todos os ramos econômicos. A experi
ência de outros países demonstra a eficiência de tais parcerias, quando 
bem delineadas e adequadamente processadas até a formalização do 
contrato, além do bom acompanhamento por parte do Estado da exe
cução do serviço. Mais um instrumento está posto à disposição da ad
ministração pública com o fim de alcance das necessidades essenciais 
da coletividade, considerando-se que as obras e serviços pactuados 
através de parcerias público-privadas serão sempre de grande impacto 
dentro do meio social, haja vista o volume mínimo de recursos a serem 
investidos, fator esse que demonstra a sua importância. 

Espera-se, por fim, a correta e isenta aplicação desse mecanismo 
de delegação de serviços públicos ao particular, permitindo-se que efe
tivamente a sociedade usufrua de maneira satisfatória do serviço posto 
à disposição, nas mais diversas áreas de atuação estatal e de nature
za delegável (saneamento básico, rodovias, portos, aeroportos etc.), e 
observando-se o equilibrio fiscal, de acordo com a determinação legal 
de limitação a 1% da receita corrente líquida para aplicação nas PPPs 
(arts. 22 e 28) . 

A filosofia das parcerias público-privadas consubstancia ideal de 
integração entre o poder público e a iniciativa privada, passando-se da 
"lógica da substituição" para a "lógica da cooperação" entre as partes 
envolvidas, esta, com certeza, muito mais efetiva na condução e satis
fação das necessidades coletivas. 
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Parcerias público-privadas: apontamentos sobre 
a supremacia do interesse público 

Rodrigo Rigamonte Fonseca1 

1 Introdução 

Entre os dias 9 e 11 de abril de 2008, a Escola de Magistratura 
Federal da 1ª Região (Esmaf) realizou, na cidade de Belém/PA, o X En
contro dos Juízes Federais da P Região, tendo como temas centrais de 
discussão o direito administrativo e o direito ambiental. 

Entre as diversas questões então abordadas no referido encontro, 
estavam as atinentes ao ainda intrigante e até mesmo desconhecido 

instituto das parcerias público-privadas. . 
Sua caracterização e delimitação no moderno direito administra

tivo, alterações e implicações provocadas na tradicional doutrina são 
aspectos que merecem estudo detido, o que ora se procurará fazer, ob
servando-se, entretanto, as limitações comuns a tal trabalho. 

Inicialmente, o objetivo deste artigo será realizar a análise, após 
breve passeio pela teoria dos contratos administrativos, da inserção d? 
instituto das parcerias público-privadas no direito pátrio, com exposi
ção de suas origens, características básicas e base de sustentação jurídi

ca, constitucional e legal. 

1 Juiz federal substituto da 12a Vara da Seção Judiciária do Estado de Minas 
Gerais. Mestre em direito processual (PUC/MG). 
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Em seguida, o estudo passará à análise das possibilidades de uti
lização das parcerias público-privadas no direito pátrio, como instru
mento adequado e eficaz às proposições que levaram à sua instituição, 
além de eventuais obstáculos e limitações. 

O estudo, entretanto, não se desviará, em suas conclusões, da consi
deração irrestrita à necessária observância do interesse público, do qual 
o Estado não pode se descuidar, com o qual não tem legitimidade para 
transacionar e que nem mesmo pode colocar em situação de inferiorida
de ou posição secundária, já que é o que o diferencia dos particulares. 

O princípio da supremacia do interesse público está enraizado 
nas opções democráticas, não só no caso do Brasil, mas de tantos ou
tros Estados republicanos, sendo o legitimador de sua atuação, do qual 
não pode se desprender também, o instituto em estudo: as parcerias 
público-privadas. 

2 Considerações genéricas sobre os contratos administrativos 

Os contratos administrativos são aqueles firmados pela adminis
tração, segundo normas de direito público - embora supletivamente 
se lhes apliquem as normas de direito privado, conforme art. 54, da 
Lei 8.666/1993 -, e com o objetivo principal de atender a um interesse 
público. 

Como ensina José dos Santos Carvalho Filho (2005: 168), é o regime 
jurídico o elemento marcante a diferenciar os contratos administrativos 
dos contratos privados da administração, regulados pelo direito civil 
ou empresarial. 

O fundamento constitucional dos contratos administrativos está 
no art. 22, XXVII, da CR/1988, segundo o qual cabe privativamente à 
União Federal legislar sobre "normas gerais de licitação e contratação, 
em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, au
tárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municí
pios, obedecendo ao disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públi
cas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 12, III". 

Competência legislativa esta, da União Federal, limitada à edição 
de normas gerais, permitindo-se aos demais entes da federação a edi
ção de normas específicas. É a Lei 8.666, de 21/06/1993, cuja principal 
alteração sofrida se deu pela Lei 8.883, de 08/06/1994, que vincula as 
normas e princípios fundamentais sobre contratos administrativos e 
sobre licitações. 

Os sujeitos dos contratos administrativos são a administração, par
te contratante, de um lado, e a pessoa física ou jurídica que firma o ajus-
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te, o contratado, de outro lado. Administração, aí, compreendendo, em 
interpretação bastante ampla, a direta e a indireta, bem como quaisquer 
outras entidades que sofrem o controle direto ou indireto das pessoas 
federativas, ainda que estejam no exercício de atividades econômicas. 

As principais características dos contratos administrativos são o 
formalismo, a comutatividade, o personalismo e a bilateralidade. Ca
racterísticas estas que devem ser entendidas em observância à posição 
preponderante da administração em relação ao contratado como con
sequência do regime jurídico de direito público, que regula os contra
tos administrativos, como visto acima, justificador da existência das 
chamadas cláusulas exorbitantes, porque exorbitam o direito privado. 
Estas cláusulas exorbitantes são aquelas que traduzem o poder de al
teração e rescisão unilateral do contrato, as que impõem a manuten
ção do equilíbrio econômico e financeiro, a possibilidade de revisão 
de preços e de tarifas contratualmente fixadas, a inoponibilidade da 
exceção de contrato não cumprido, o controle da avença por estranho 
à relação, a possibilidade de aplicação de penalidades e a exigência de 

garantias. 
Para Marçal Justen Filho (1999: 117), as cláusulas exorbitantes 

refletem-se por meio de diversas prerrogativas da administração, no 
entanto, destacam-se algumas delas: "a possibilidade de alteração e 
rescisão unilateral do contrato, no equilíbrio econômico-financeiro, na 
revisão de preços e tarifas, na impossibilidade de exceção de contrato 
não cumprido, no controle do contrato e na aplicação de penalidades 
contratuais pela Administração". 

Ensina Hely Lopes Meirelles (2000: 200) que "o que realmente tipifi
ca e o distingue do contrato privado é a participação da Administração 
na relação jurídica com supremacia de poder para fixar as condições 
iniciais do ajuste. [ ... ] É a participação da Administração, derrogando 
normas de Direito Privado e agindo publicae utilitatis causa, sob a égide 
do Direito Público, que tipifica o contrato administrativo". 

Ainda sobre o assunto, Celso Antonio Bandeira de Mello (2001: 

557) aduz que, "em decorrência dos poderes que lhe assistem, a Admi
nistração fica autorizada - respeitado o objeto do contrato - a deter
minar modificações nas prestações devidas pelo contratante em função 
das necessidades públicas, a acompanhar e fiscalizar continuamente a 
execução dele, a impor sanções estipuladas quando faltas do obrigado 
as ensejarem e a rescindir o contrato sponte própria se o interesse pú

blico demandar". 
Os contratos administrativos poderão ser verbais apenas nas pe-

quenas contratações que tenham por objeto compras, devendo ser es-
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cri tos em todas as demais hipóteses. O instrumento poderá ser o termo 
registrado em livro próprio da contratante ou a escritura pública, que 
é obrigatória nas concorrências e tomadas de preços e nas contratações 
diretas por dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

Visando o atendimento adequado da execução dos contratos ad
ministrativos, a administração detém o dever de fiscalizar e orientar os 
contratados, não retirando destes a responsabilidade por sua fiel exe
cução. Sua extinção natural decorrerá, necessariamente, da conclusão 
do objeto, término de prazo ou rescisão. 

Como já mencionado na introdução deste artigo, todas as caracte
rísticas dos contratos administrativos devem ser observadas e interpre
tadas sob a informação do princípio maior do interesse público, que é a 
razão essencial da própria existência deles. Segundo Hely Lopes Mei
relles (1999: 175), na "interpretação do contrato administrativo é preciso 
ter sempre em vista que as normas que o regem são as do Direito Públi
co, suplernentadas pelas do Direito Privado (Lei n. 8.666, de 1993, art. 
54), e não o contrário, corno, lamentavelmente, ainda se pratica entre 
nós". 

É dizer que, em se tratando de contratos administrativos, suas 
cláusulas devem ser interpretadas sempre com o fito de se atender a 
interesses públicos, não individuais do contratado. 

Também não há que se confundir interesse público primário com 
secundário, pois, enquanto o primeiro se reporta ao interesse da co
letividade, o segundo, ao interesse da própria administração pública, 
como sujeito de direitos e obrigações. O interesse público que a admi
nistração deve tutelar é o primário, a preponderar sobre o interesse 
privado, este titularizado pelo terceiro contratante. 

As características dos contratos administrativos derivam, sempre, 
da própria supremacia do interesse público sobre o particular, que se 
exterioriza através das cláusulas exorbitantes. Prepondera a vontade 
do Estado. 

3 A caracterização da parceria público-privada como 
alternativa ao contrato administrativo 

A Lei 11.079, de 30/12/2004, dispõe a respeito das normas gerais 
sobre as denominadas parcerias público-privadas no âmbito dos Po
deres da União Federal, dos estados, do Distrito Federal e dos muni
cípios. 

O instituto já é utilizado na Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, 
Canadá e Irlanda, por exemplo, tendo elaborado a Comissão Europeia 



ARGUMENTO 

o Guidelines for successful public-private partnership, que sublinha mode
los passíveis de adoção, desde aquele em que o Estado assume a maior 
parte dos riscos do empreendimento, figurando o parceiro privado na 
condição de mero executor material (tradicional public sector procurement: 
contracting), até aquele em que é o parceiro privado quem assume todas 
as responsabilidades, o chamado build-own-operate: concession. 

A intenção de diminuir despesas e gastos sob a responsabilida
de do Estado, a necessidade de desenvolver técnicas de gestão pública 
despolitizadas e eficazes, o interesse na redução da intervenção das 
administrações centrais, a busca pela satisfação das demandas ( des
burocratização), o uso preferencial de processos convencionais com 
flexibilização dos mecanismos vigentes, substituindo-se as rígidas 
estruturas governamentais por formas mais flexíveis de produção e 
gerenciamento, e a possibilidade de convocação da sociedade para a 
prestação de serviços necessários à comunidade são alguns pontos co
muns a reformas administrativas identificadas no direito comparado 
e que podem ser também considerados irradiadores do instituto em 
estudo, a parceria público-privada. 

No Brasil, a elaboração da Lei 11.079/2004 seguiu esta linha de 
pensamento e teve por intuito primordial propiciar o ingresso de re
cursos do setor privado na consecução de serviços públicos, median
te o compartilhamento de riscos, bem como atingir maior grau de 
eficiência. 

Sendo um país em desenvolvimento, carente de recursos e com 
diversos problemas estruturais, graves e endêmicos, busca-se, através 
das parcerias público-privadas, a atração de capital privado para exe
cução de obras e serviços públicos por meio de concessões, bem como 
para a prestação de serviços de que a administração pública seja usuá
ria direta ou indireta. 

É, na verdade, a instituição de verdadeira alternativa ao uso do 
contrato administrativo, uma das formas de se transitar de uma admi
nistração pública burocrática para uma gerencial. 

4 Parcerias público-privadas no direito brasileiro 

O art. 22 da Lei 11.079/2004 conceitua parceria público-privada 
como "contrato administrativo de concessão, na modalidade patroci
nada ou administrativa". Por sua vez, os §§ 12 e 22 esclarecem que a 
concessão patrocinada é a que envolve, adicionalmente à tarifa cobrada 
dos usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao par
ceiro privado, enquanto a administrativa é o contrato de prestação de 
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serviços de que a administração pública seja a usuária direta ou indi
reta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação 
de bens. 

Já o§ 32 do mesmo art. 2Q expressamente adverte que "não cons
titui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida a 
concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei 
n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando não envolver contrapres
tação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado". Além disso, 
fica vedada a celebração de contrato de concessão com valor inferior a 
20 milhões de reais, cujo período de prestação do serviço seja inferior 
a cinco anos, ou que tenha como objeto único o fornecimento de mão 
de obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução 
de obra pública. 

Em suma, a parceria público-privada pode ser conceituada, como 
constava do art. 2Q do Projeto de Lei do Poder Executivo 2.546, corno 
acordo celebrado entre a administração pública e pessoas do setor pri
vado, com o objetivo de implantação ou gestão, total ou parcial, de 
serviços, empreendimentos e atividades de interesse público, incum
bindo ao parceiro privado o financiamento e a responsabilidade pelo 
investimento e pela exploração. 

A contratação da parceria público-privada segue as normas im
postas às licitações e contratos administrativos. Já o julgamento poderá 
adotar como critérios, além dos previstos nos incisos I e V do art. 15 
da Lei 8.987/1995, o menor valor da contraprestação a ser paga pela 
administração pública e a melhor proposta em razão da combinação da 
proposta técnica com o menor valor da contraprestação a ser paga pela 
administração pública. 

Pela parceria público-privada, o governo pode definir o lucro mí
nimo que o investidor privado poderá ter nas obras a serem realizadas, 
bem assim pode ser avalista de empréstimo contraído por parceiros 
privados para a realização de obras. 

Diante de tais características, inegável que a parceria público-pri
vada constitui-se em nova modalidade de contrato administrativo, pois 
tem caráter bilateral, oneroso e comutativo, razão pela qual sobre ela 
incidem as cláusulas exorbitantes próprias do contrato. Além disso, a 
Lei 11.079/2004, em seu art. 4Q, estabelece uma série de princípios norte
adores das parcerias público-privadas, quais sejam, da eficiência, da pu
blicidade, da segurança jurídica e da supremacia do interesse público. 

O controle interno das parcerias cabe exclusivamente à adminis
tração, por meio de suas agências reguladoras, que devem escolher, es
truturar e executar os projetos anteriormente selecionados pelo órgão 
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gestor. Já o controle externo cabe ao Poder Legislativo, com o auxílio 
do Tribunal de Contas, que, inclusive, pode sustar as decisões do Poder 
Executivo, conforme o caso, o que não afasta a atuação do Ministério 
Público e de outros órgãos. 

Alei também estabelece respeito aos princípios orçamentários, à Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO), à Lei Orçamentária Anual (LOA) e 
ao Plano Plurianual (PPA), fixando o percentual de 1% da receita líqui
da do ente público passível de emprego na realização da parceria. 

5 Conclusões e perspectivas 

Corno ensinam Meyer e Enei (2004), "As PPPs obedecem a urna 
tendência de descentralização estatal. Embora de forma menos drásti
ca que as privatizações, a PPP propõe a delegação ao setor privado de 
atividades até então carreadas diretamente pelo Estado". As parcerias 
público-privadas representam verdadeiras parcerias, ao permitirem ao 
poder público contratar empresas privadas, sem estarem os contratan
tes sujeitos ao rigor da Lei 8.666/1993. 

A instituição desta nova modalidade de contrato administrativo 
atende a urna necessidade premente do Estado em obter recursos pri
vados para que possa atender, eficazmente e com agilidade, aos inte
resses públicos. Pode-se dizer que a atração de investimentos priva
dos, inclusive internacionais, é facilitada ou estimulada pelas parcerias 
público-privadas, diante da nítida desburocratização empreendida. 

Há, ainda, além da captação dos recursos, a possibilidade de ga
nho na eficiência, melhoria na qualidade dos serviços, geração de em
pregos e renda. 

Mas, a simples instituição das parcerias público-privadas não será 
suficiente, por si só, à atração do investimento privado, caso não haja 
definição, pelo poder público, dos marcos regulatórios setoriais para 
ambas as partes, a permitir a identificação da segurança no investimen
to e da certeza no lucro. 

Pode, ainda, haver choque de interesses entre o poder público e os 
parceiros, sendo possível que o planejamento inadequado de projetos 
leve ao sucatearnento das parcerias público-privadas. 

Diante desse quadro, em que há perspectivas positivas, factíveis, 
diante do sucesso em outros países por longos anos, mas também peri
gos um tanto quanto possíveis de realizarem-se, indispensável que, no 
entabulamento dessa espécie de contrato administrativo, bem corno na 
sua execução e controle, se leve em consideração o princípio norteador 
do interesse público. 
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1 Introdução 

Breve crítica à Súmula 343/STJ 
a partir de julgados do STF 

Gilton Batista Brito1 

O texto tem o propósito de analisar, ainda que brevemente, o en
tendimento conflitante entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior 
Tribunal de Justiça em tomo da necessidade de assistência de advoga
. do no âmbito do processo administrativo disciplinar, assegurado pela 

Súmula 343/STJ. 
O tema é de alta relevância ao definir a extensão do direito à ampla 

defesa e influir diretamente no princípio da segurança jurídica, já que 
o posicionamento poderá resultar na anulação de milhares de proces
sos nas três esferas da administração pública, remetendo, também, ao 
debate acerca da conveniência e oportunidade de a Corte Superior su
mular entendimento divergente do STF, especialmente em tema consti
tucional. Nesse contexto, ganha significado a recente edição da Súmula 
Vinculante 5/STF, consagrando orientação diametralmente oposta. 

Sem embargo, situando o debate, o tema será examinado a partir 
de um acórdão-paradigma, que serviu de fundamento ao Enunciado 
343/STJ, considerando-se os casos de obrigatoriedade da assistência ju
rídica, inclusive tendo como base o art. 133 da Constituição Federal. 

1 Ex-defensor público estadual, ex-advogado da União, juiz federal substituto 
da 18~ Vara da Seção Judiciária do Estado da Bahia. 

ARTIGOS DOUTRINÁRIOS 

2 O caso 

Nos autos do MS 9201/DF, o impetrante impugnou eventual pena 
de demissão que poderia vir a ser imposta pelo ministro de Estado da 
Saúde em razão do processo administrativo disciplinar. 

Na qualidade de motorista do quadro de pessoal da Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa), o autor sustentou a ocorrência das se
guintes nulidades no processo administrativo disciplinar: violação à 
ampla defesa, ante a falta assistência de advogado; ausência dos moti
vos pelos quais foi indiciado; desconsideração de provas juntadas aos 
autos; falta de indicação das penalidades a que os indiciados estariam 
sujeitos; divergência entre a pena proposta nas conclusões da comissão 
processante e a sugerida pela Procuradoria-Geral Federal da Funasa; e 
ilegitimidade da comissão processante. 

Nas informações, a autoridade coatora apontou os motivos para 
a regularidade no processo administrativo disciplinar: ausência de nu
lidade, com observância da ampla defesa e do contraditório; descarac
terização de revelia por falta de assistência advocatícia; ausência de 
nulidade por falta de sugestão da sanção disciplinar. 

O Ministério Público Federal opinou pela denegação do writ, na 
linha das informações. 

A 3a Seção, porém, concedeu a ordem para impedir que a autorida
de coatora emitisse portaria de demissão relacionada ao processo admi
nistrativo impugnado, autorizando novo processo com observância das 
formalidades legais, vale dizer, presença obrigatória de advogado. 

3 Entendimento do STJ 

O julgado afastou todos os argumentos levantados pelo impetran
te, salvo aquele que tratava da assistência jurídica, conferindo nítido 
enfoque constitucional à matéria, fundamento único da decisão. No 
particular, convém reproduzir o voto da ministra relatora, Laurita Vaz, 
em julgamento unânime: 

Entretanto, forçoso reconhecer a ocorrência de cerceamento de 
defesa suficiente para macular o respectivo procedimento, pois, 
na hipótese, durante a instrução do Processo Administrativo 
Disciplinar, o Impetrante não contou com advogado constituído 
ou defensor dativo - imperativo constitucional a luz dos pre
cedentes desta Corte de Justiça, com a qual não se compatibiliza 
a autodefesa, em se cuidando de acusado sem habilitação cien
tífica em Direito. 
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Nesse sentido, registrem-se as conclusões do eminente Ministro 
Hamilton Carvalhido, no julgamento do MS 7078/DF, publicado 
no D] de 091121.2003, litteris. 

[ ... ] o artigo 52, inciso LV, da Constituição da República, estabe
lece que "aos litigantes em processo administrativo, e aos acusa
dos em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os 
meios e recursos a ela inerentes" (nossos os grifos). 

O artigo 133 também da Carta Magna, por sua vez, preceitua 
que "O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo 
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profis
são, nos limites da lei" (nossos os grifos). 

E o Excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu que ampla de
fesa significa dar ao réu todas as oportunidades e meios que a lei 
lhe propicia para defesa (RT 688/384). 

A presença obrigatória de advogado constituído ou defensor 
dativo, por óbvio, é elementar à essência mesma da garantia 
constitucional do direito à ampla defesa, com os meios e recur
sos a ela inerentes, quer se trate de processo judicial ou adminis
trativo, porque tem como sujeitos não apenas os litigantes, mas 
também os acusados em geral. 

Confira-se, nesse sentido, o magistério do Professor Celso Ri
beiro Bastos: 

A defesa dentro do âmbito jurisdicional implica também a assis
tência de um advogado. 

Em um primeiro momento, a escolha e a contratação deste pro
fissional cabem ao próprio réu. Caso contudo não se venha a dar 
a constituição de um causídico, ao Estado se traslada este dever. 
É interessante notar como mesmo nas legislações da antiguidade 
já se encontravam os indícios do defensor dativo. É que a figura 
deste não cumpre um papel apenas relativo ao réu, mas sim à 
própria tutela processual objetiva, pelo que se é levado a concluir 
que a nomeação de um defensor oficioso impõe-se mesmo nos 
casos de oposição do réu. 

[ ... ] 
A assistência do defensor é um direito do acusado, em todos os 
atos do processo sendo obrigatória, independentemente da vonta
de dele. Não basta portanto que haja um defensor nem é suficiente 
que este se limite a participar formalmente do processo. É neces
sário que da sua atividade se extraia uma defesa substantiva do 
acusado. Em caso contrário, o juiz há de considerar que esta não 
se dá pro reo, mas sim na tutela da jurisdição. Por vezes o ingres
so do advogado nos autos não se traduz em uma apresentação de 
elementos consubstanciadores de algo suscetível de ser tido como 
uma peça que vise a absolvição do réu ou ao menos o abrandamen
to da sua condenação. Estas exigências de uma defesa real, subs
tantiva, impõem-se a nosso ver mesmo nos casos em que o réu, por 
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ser advogado, resolva assumir a sua própria defesa (in Comentários 
à Constituição do Brasil, 2° volume, ed. Saraiva, págs. 270/271). 

E também o "Direito de Ampla Defesa e Processo Administra
tivo", verbis: 

4.5. O interessado tem o direito de ser assistido por advogado, 
que atuará em sua defesa. Este, amparado na Lei n° 4.215/63, terá 
o livre exercício profissional, gozando de todas as prerrogativas 
auferidas pelo Estatuto dos Advogados, pleiteando ou fazendo 
impugnações, falando por escrito nos au tos, participando das 
audiências, para as quais deverá ser intimado, ou retirando os 
autos da repartição, nos momentos próprios, para exame e ma
nifestação. 

A administração, ainda, tem por obrigação proporcionar ao advo
gado, que atua na defesa do administrado, condições para exer
cer as prerrogativas estatutárias, fornecendo-lhe local adequado 
e dispensando-lhe atendimento compatível com o munus público 
que exerce, sob pena de obstaculizar o direito de ampla defesa. 
5. Conclusões 

Os processos administrativos são, segundo o critério da juridici
dade, de natureza contenciosa ou graciosa e a atuação do admi
nistrado é delimitada pela natureza do processo; 

Nos processos administrativos de natureza contenciosa há que se 
proporcionar ao envolvido, oportunidade de exercício da ampla 
defesa, nos termos preconizados pela Constituição Federal; 

O exercício da ampla defesa, nos moldes estabelecidos pela Constituição 
Federal, não se limita ao princípio do contraditório, pois, se traduz na 
ampla participação do administrado, no processo, segundo os princípios 
do direito processual. 

Finalizando, embora inexistente, em nosso regramento, normas 
específicas para disciplinar o processo administrativo, encontra
mos em nossa legislação e, agora, com mais atenção, nos prin
cípios constitucionais erigidos na atual Carta, todos os meios 
assecuratórios de ampla defesa no processo administrativo. Bas
ta exercitá-los. A inscrição constitucional desse direito, além de 
conferir cogência para aplicação em todas as esferas da Adminis
tração, ante a relevância da matéria, não inibe o controle judicial 
da ampla defesa, até a mais Alta instância (José Carlos Peres de 
Souza, Leili Odete Campos Izumida de Almeida, Procuradores 
do Município de São Paulo, in RT 695/81-82). (Grifado.) 

O acórdão, cujo resultado foi publicado no Diário da Justiça de 
18/10/2004, tem a seguinte ementa: 

ADMINISTRATIVO. MAN DADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊN

C IA. AUSÊNC IA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO E DE DEFENSOR DAT IVO. 

PRECEDENTES DESTA CORTE . ORDEM CONCED IDA. 
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1. Somente após a fase instrutória se mostra necessária a des
crição pormenorizada do fato ilícito, bem como a sua devida 
tipificação, procedendo-se, conforme o caso, o indiciamento do 
servidor, na forma do art. 161, caput, da Lei n. 8.112-90. 

2. A Autoridade impetrada, competente para aplicar a penali
dade administrativa, vincula-se aos fatos apurados no Processo 
Administrativo Disciplinar e não à capitulação legal proposta 
pela Comissão de Processante ou aos pareceres ofertados pelos 
agentes auxiliares, podendo, inclusive, deles discordar, desde 
que fundamente seu entendimento. "O indiciado em processo 
disciplinar se defende contra os fatos ilícitos que lhe são impu
tados, podendo a autoridade administrativa adotar capitulação 
legal diversa da que lhes deu a Comissão de inquérito, sem que 
implique cerceamento de defesa" (Cf.: MS 20.335/DF, rel. min. 

Rafael Mayer, RTJ 105-66). 
3. Na hipótese, durante a instrução do Processo Administrativo Disci
plinar, o Impetrante não contou com a presença obrigatória de advogado 
constituído ou defensor dativo, circunstância, que, à luz dos precedentes 
desta Corte de Justiça, elementar à garantia constitucional do direito à 
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, quer se trate de pro
cesso judicial ou administrativo, porque tem como sujeitos não apenas os 
litigantes, mas também os acusados em geral. Precedente desta Corte. 

4. Ordem concedida para que o Ministro de Estado da Saúde se 
abstenha de emitir portaria demissória do ora Impetrante em ra
zão dos fatos apurados no Processo Administrativo Disciplinar 
n.11 25265.007811/2002-21, em decorrência de sua nulidade, sem 
prejuízo de instauração de novo procedimento, com observân
cia das formalidades legais". (Grifado.) 

Oportuno registrar que tal entendimento já havia sido consagrado 
em outro julgado do Superior Tribunal de Justiça do ano de 2003. O 
pronunciamento trazia a seguinte ementa: 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMIN ISTRATIVO DISCIPLINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AuSÊNCIA DE ADVOGADO 

CONSTITUÍDO E DE DEFENSOR DATIVO. 

1. A presença obrigatória de advogado constituído ou defensor 
dativo é elementar à essência mesma da garantia constitucional 
do direito à ampla defesa, com os meios e recursos a ela ineren
tes, quer se trate de processo judicial ou administrativo, porque 
tem como sujeitos não apenas os litigantes, mas também os acu

sados em geral. 

2. Ordem concedida. 
(MS 7078/DF, rel. min. Hamilton Carvalhido, 22/10/2003, 3~ Seção.) 

ART I GOS DOUTRINÁR I OS 

Como se vê, tais decisões do Superior Tribunal de Justiça têm como 
fundamento tema constitucional que poderia assim ser resumido: a cláu
sula da ampla defesa, encartada no art. 511

, LV, assegura, como requisito 
de validade, a assistência de advogado no âmbito do processo admi
nistrativo disciplinar. Tal posicionamento, reiterado em outras oportu
nidades2, foi sumulado no Verbete 343: "É obrigatória a presença de 
advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar". 

Essa linha de interpretação, porém, não tem sido acolhida pelo 
Supremo Tribunal Federal, autorizando uma análise crítica do entendi
mento da Corte Superior. 

4 Crítica ao entendimento do STJ, a partir do STF 

Como visto, a 3ª Seção tem apontado que a presença de advogado 
constituído ou mesmo defensor dativo no curso do processo adminis
trativo disciplinar é assegurada constitucionalmente, considerando a 
falta como razão suficiente para decretar-se a nulidade do apuratório. 

Não se ignora, por certo, a tendência, apontada há muito por Hely 
Lopes Meirelles, de jurisdicionalização do processo administrativo 
disciplinar, que importa na exigência de regramento formal, efetiva 
oportunidade de apresentar alegações e obrigatoriedade de que tais 
razões sejam apreciadas como garantias do acusado contra o arbítrio 
da administração pública . Tal evolução ficou maximizada pela Carta 
de 1988, que foi expressa ao encartar no art. 511: "LV - aos litigantes, 
em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a 
ela inerentes". 

Sucede que não é razoável inferir do postulado que a assistência 
de defensor se apresenta como condição de validade do processo ad
ministrativo disciplinar, se nem mesmo no âmbito judicial o Pretória 
Excelso reconhece tal participação como absoluta. 

Realmente, a despeito de o art. 133, caput, ter fixado o advogado 
como indispensável à administração da Justiça, em mais de uma opor
tunidade a Corte Constitucional relativizou a exigência: 

2 
C.onfirmado em outros julgamentos pela 3íl Seção: MS 10837/DF, relatora: mi
rustra Laurita Vaz, 28/06/2006; MS 10565/DF, relator: ministro Félix Fischer, 
08/02/2006; RMS 20148/PE, relator: ministro Gilson Dipp, 07/03/2006. 
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- "Habeas corpus". - "Habeas corpus" de que se conhece por 
se tratar de não conhecimento de revisão criminal em que se 
pleiteia a redução de penas pela unificação delas. 

-O artigo 623 do Código de Processo Penal - que permite que 
o próprio réu requeira a revisão criminal - não foi derrogado 
pelo artigo 1°, I, da Lei n . 8.906, de 4 de julho de 1994. "Habeas 
corpus" conhecido e deferido, para determinar-se que o Segundo Grupo 
de Câmaras do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, 
afastada a preliminar de não conhecimento da revisão criminal em cau
sa por não se ter o peticionário Jeito representar por advogado, prossiga 
no julgamento dela como entender de direito. 

(HC 72981/SP, relator: ministro Moreira Alves, 14/11/1995, li 
Turma, unânime.) 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. JUI
ZADO ESPECIAL. PRESENÇA DO ADVOGADO. lMPRESCINDJBILIDADE 
RELATIVA. PRECEDENTES. LEI 9099/95. OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS 
CONSTITUCIONAIS. RAZOABILIDADE DA NORMA. AusÊNCIA DE ADVO
GADO. FACULDADE DA PARTE. CAUSA DE PEQUENO VALOR. DISPENSA 
DO ADVOGADO. PoSSIBILIDADE. 

1. Juizado Especial. Lei 9099/95, artigo 9°. Faculdade conferida 
à parte para demandar ou defender-se pessoalmente em juízo, 
sem assistência de advogado. Ofensa à Constituição Federal. 
Inexistência. Não é absoluta a assistência do profissional da 
advocacia em juízo, podendo a lei prever situações em que é 
prescindível a indicação de advogado, dados os princípios da 
oralidade e da informalidade adotados pela norma para tomar 
mais célere e menos oneroso o acesso à justiça. Precedentes. 

2. Lei 9099/95. Fixação da competência dos juízos especiais civis 
tendo como parâmetro o valor dado à causa. Razoabilidade da 
lei, que possibilita o acesso do cidadão ao judiciário de forma 
simples, rápida e efetiva, sem maiores despesas e entraves buro
cráticos. Ação julgada improcedente. 

(ADI 1539/DF, relator: ministro Mauricio Corrêa. 24/04/2003, 
Pleno, unânime.) 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS 
FEDERAIS. LEI 10.259/2001, ART. 10. DISPENSABILIDADE DE ADVO
GADO NAS CAUSAS CÍVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DE 
ADVOGADO NAS CAUSAS CRIMINAIS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 
9.099/1995. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. 

É constitucional o art. 10 da Lei 10.259/2001, que faculta às par
tes a designação de representantes para a causa, advogados ou 
não, no âmbito dos juizados especiais federais. No que se refere 
aos processos de natureza cível, o Supremo Tribunal Federal já 

ARTIGOS DOUTRINÁRIOS 

firmou o entendimento de que a imprescinilibilidade de advo
gado é relativa, podendo, portanto, ser afastada pela lei em rela
ção aos juizados especiais. Precedentes. 

Perante os juizados especiais federais, em processos de natureza 
cív~l, as partes podem comparecer pessoalmente em juízo ou 
d:signar representante, advogado ou não, desde que a causa 
nao ultrapasse o valor de sessenta salários-mínimos (art. 30 da 
Lei 10.259/2001) e sem prejuízo da aplicação subsidiária integral 
dos parágrafos do art. 9° da Lei 9.099/1995. 

Já qu~t? ~os processos de natureza criminal, em homenagem 
ao prmcipiO da ampla defesa, é imperativo que o réu compa
reça ao processo devidamente acompanhado de profissional 
habilitado a oferecer-lhe defesa técnica de qualidade, ou seja, 
de advogado devidamente inscrito nos quadros da Ordem dos 
Advogados do Brasil ou defensor público. Aplicação subsidiária 
do art. 68, III, da Lei 9.099/1995. 

Interpretação conforme, para excluir do âmbito de incidência do 
art. 10 da Lei 10.259/2001 os feitos de competência dos juizados 
especiais criminais da Justiça Federal. 

(ADI 3168/DF, relator: ministro Joaquim Barbosa, 08/06/2006, 
Pleno, por maioria). (Grifado.) 

Na boa doutrina, diversos autores consideram dispensável a pre
sen~a de ~-d~ogado no âmbito do processo administrativo disciplinar. 
Assim, o Ja citado Hely Lopes Meirelles (1997: 596): "É admissível a de
fesa pelo próprio acusado ou por advogado regularmente constituído 
para o processo". 

José dos Santos Carvalho Filho (2005: 794): "Corno não há o forma
lismo dos processos judiciais, pode o servidor comparecer sozinho ou 
ser representado por advogado munido do necessário instrumento de 
procuração". 

Palhares Moreira Reis (1999: 162): 

Corolário da garantia constitucional da ampla defesa está a ne
cessidade de um defensor dativo, sempre que o acusado não 
quiser se encarregar da própria defesa, ou não tiver condições 
de constituir advogado [ ... ]. Neste sentido, parecer do DASP 
es_cl~rece que "a lei faculta ao servidor defender-se, em tempo 
ha~il, das acusações que lhe foram atribuídas, mas não obriga a 
faze-lo pessoalmente, o que é tanto mais certo quanto é evidente 
que, prevendo sua revelia, ato de vontade, determina seja a de
fesa produzida ex officio por servidor então designado". 
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Não sem razão, esta tem sido a linha de interpretação levada a 
efeito nos precedentes do Supremo Tribunal Federal: 

PRAÇA - EXPULSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - VIABILIDADE -
PRECEDENTE: RE N. 199.800-8/SP. DEFESA - INEXIGIBILIDADE DA 
PRESENÇA DE ADVOGADO- AGRAVO DESPROVIDO. 

1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acolheu pedido 
formulado em apelação pelas razões assim sintetizadas: 

Praça com menos de 10 anos de efetivo exercício. Demissão ou 
expulsão por ato justificado do Comandante Geral. Art. 47 do 
Dec. Lei Estadual n. 260'/70. O art. 125, § 42, da CF só tem apli
cação nos casos de crimes militares definidos em lei. Recursos 
providos para ju lgar improcedente a ação (folha 69). 

Exsurgiram embargos de declaração, acolhidos para que se 
acrescentassem ao julgado os seguintes fundamentos: O v. acór
dão reformou decisão de primeiro grau afirmando a competên
cia da autoridade que demitiu o au tor e que o ato administrativo 
impugnado estava satisfatoriamente fundamentado. 

Faltou dizer que ao autor foi dado na esfera administrativa opor
tunidade para se defender (fi. 45), sendo que o autor preferiu apre
sentar defesa pessoalmente em lugar de contratar advogado. 

Ora, o que a Constituição exige é a concessão da oportunidade 
para a ampla defesa, também na esfera administrativa, mas se 
dá essa oportunidade e o interessado não faz dela uso adequa
do, nem por isso o processo se nulifica (folhas 79 e 80). 

No extraordinário cujo trânsito busca-se alcançar, interposto com 
alegada base nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, 
articula-se com o malferimento dos artigos 52, inciso LV, e 125, § 
42

, da Carta Política da República. Argui-se, em suma, a nulidade 
do ato administrativo, em primeiro lugar diante da desobediên
cia aos princípios da ampla defesa e do contraditório, que não 
consistem em apenas dar vista do processo ao acusado. Sustenta
se a necessidade de assegurar-se a nomeação de "defensor dativo e que 
possa produzir as provas que entender necessárias à sua defesa, conhe
cer com antecedência a realização de diligências e atos instrutórios, para 
acompanhá-los, participar da oitiva das testemunhas de acusação, a fim 
de, se quiser, perguntar e reperguntar" (folha 85). Em passo seguinte, 
defende-se ter o Comandante Geral da Policia Militar extrapolado 
suas atribuições, quando da aplicação da penalidade, ao excluir 
o Autor, olvidando o disposto no artigo 125, § 42, da Lei Maior. 
Evoca o precedente desta Corte exsurgido com o julgamento do 
Recurso Extraordinário n. 121.533-0, da lavra do Ministro Sepúl
veda Pertence, aludindo-se à competência da Justiça Militar para 
decidir sobre a perda da patente dos praças (folhas 82 a 98). 

ARTIGOS DOUTRINÁRIOS 

O Juízo primeiro de admissibilidade registrou estar a conclusão, 
no tocante à exclusão pelo Comandante, em consonância com 
a jurisprudência desta Corte. Disse também da ausência de de
monstração de ofensa direta à Constituição- artigo 52, inciso LV. 

[ ... ] 
Neste caso, porque a decisão foi favorável à praça, caminho no 
sentido do não conhecimento do recurso. (Recurso Extraordiná
rio n. 199.800-8/SP, relatado pelo ministro Carlos Velloso, perante 
o Pleno, e julgado em 4 de junho de 1997). Quanto à defesa, a Cor

te de origem deixou assentado haver sido dada oportunidade, no 
processo administrativo, para o Agravante defender-se. Descabe, 
no caso, ter como indispensável a presença de profissional da advocacia, 
isso ante a natureza do processo - simplesmente administrativo. 

3. Destarte, nego provimento a este agravo. 

(AI 239029/SP, relator: ministro Marco Aurélio, 20/04/1999.) 

EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento, porquan
to não trouxe o agravante argumentos suficientes a infirmar os 
precedentes citados na decisão impugnada, no sentido de que, 
uma vez dada a oportunidade ao agravante de se defender, inclu
sive de oferecer pedido de reconsideração, descabe falar em ofen
sa aos princípios da ampla defesa e do contraditório no fato de se 
considerar dispensável, no processo administrativo, a presença 
de advogado, cuja atuação, no âmbito judicial, é obrigatória. 

Resultado: desprovido. 

(AgR-RE 244027/SP, relatora: ministra Ellen Grade, 28/05/2002, 
1 ~Turma, unânime). (Grifado.) 

Vê-se, portanto, que o entendimento do Supremo Tribunal Fede

ral discrepa da Súmula 343/STJ ao interpretar o art. 52, LV, da Carta Fe

deral, de modo a não assegurar, como requisito de validade, a presença 

de advogado no curso do processo administrativo disciplinar. 

Oportuno registrar que, no âmbito federal, a Lei 8.112/1990 não 

impõe a presença de advogado, já que o servidor processado poderá 

defender-se diretamente ou por intermédio de procurador, não neces

sariamente advogado3
. Tampouco o Estatuto da OAB estabelece como 

imperativa a regra, prevendo como atividade privativa da advocacia 

3 Cf. o capítulo III, especialmente o art. 153 e seguintes. 
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apenas a postulação em juízo4 e o exercício de consultoria, assessoria e 
direção jurídicas (art. P da Lei 8.906/1994). 

Além disso, a interp retação se mostra excessiva, porque os proces
sos disciplinares não exigem alta indagação jurídica, limitando-se, em 
regra, ao debate de questões fáticas de conhecimento do servidor pro
cessado, não podendo ser ignorado, também, que a decisão definitiva 
no âmbito administrativo sempre poderá ser sindicada em ação judi
cial, cuja via escolhida permitirá ao servidor demonstrar o efetivo pre
juízo por ausência de defesa. A propósito, convém reproduzir ementa 
de emblemático acórdão do Supremo Tribunal Federal, interpretando 
a cláusula do art. 5Q, LV, na esfera administrativa: 

Mandado de Segurança. 2. Decisão do Presidente da República 
que, em processo administrativo, indeferiu recurso hierárquico 
e, por consequência, manteve decisão que declarou a caduci
dade da concessão outorgada à Transbrasil S.A. Linhas Aéreas 
para a prestação de serviço de transporte aéreo. 3. Alegada vio
lação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, assim 
como a dispositivos da Lei n. 9.784/99, pois a impetrante não 
teria sido comunicada da instauração do processo administra
tivo ou de qualquer ato nele praticado, não lhe tendo sido con
cedida oportunidade de proferir defesa de forma adequada. 4. 
Os documentos juntados aos autos pela própria impetrante, porém, de
monstram cabalmente que lhe foram asseguradas todas as garantias da 
ampla defesa e do contraditório, como os direitos de informação sobre 
os atos produzidos no processo, de manifestação sobre seu conteúdo 
e de ter seus argumentos devidamente considerados pela autoridade 
administrativa. 5. Mandado de Segurança indeferido. 
(MS 25787/DF, relator: ministro Gilmar Mendes, 08/11/2006, Ple
no, por maioria). (Grifado.) 

Ora, embora não se negue ao Superior Tribunal de Justiça a aná
lise do controle difuso de constitucionalidade5, em termos de política 
judiciária racional, é extremamente inconveniente que a Corte consa
gre entendimento em desacordo com o Supremo, seja porque a compe-

4 Com interpretação constitucional conferida na citada ADin 1.127-8/DF. 
s Desde que a decisão de inconstitucionalidade observe a reserva de plenári? 

(art. 97, CF), conforme pronunciamento de ambas as Turmas do Supremo Tn
bunal Federal: AI-AgR557325/MG, relator: ministro Cezar Peluso,21/03/2006, 
1 a Turma; AI-AgR 472897/PR; relator: ministro Celso de Mello, 18/09/2007, 2íl 
Turma, e na linha da Súmula Vinculante 10/STF. 
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tência precípua do STJ é uniformizar nacionalmente a interpretação da 
legislação nacional ou federal, seja porque a divergência causa enorme 
insegurança jurídica6

, seja, ainda, porque estimula o ajuizamento de 
recursos perante a Corte Constitucional, única até agora com expressa 
atribuição para editar súmula vinculante (art. 103-A, CF). A questão 
se torna mais grave quando se tem presente que o Verbete 343/STJ foi 
editado sem que todos os julgados que serviram de fundamento tran
sitassem em julgado.7 

Sintomático, então, que o Supremo Tribunal Federal tenha edita
do o Enunciado Vinculante 5, com o seguinte teor: "A falta de defesa 
técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofen
de a Constituição". 

5 Conclusão 

Assim, em boa hora, foi editada a Súmula Vinculante 5/STF. 
Nos debates que resultaram em acórdão já publicado8, há referência 

a julgados aqui reproduzidos e expressa intenção de redigir enunciado 
que refletisse o entendimento diverso daquele apresentado pelo Supe
rior Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal Federal, a fim de atender 
ao princípio da segurança jurídica, superou também a exigência cons
titucional de reiteração das decisões (art. 103-A, CF) ante a existência 
da Súmula 343/STP Sem embargo, a té maio de 2009, um ano após o 

6 
É preciso se levar em conta a existência de milhares de processos adminis
trativos disciplinares, em trâmite ou já decididos, no âmbito da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

7 
Cf. MS 10565/DF, relator: ministro Félix Fischer, 08/02/2006; RMS 20148/PE, 
relator: ministro Gilson Dipp, 07/03/2006; MS 7078/DF, relator: ministro Ha
milton Carvalhido, 22/10/2003. 

8 
A decisão tem a seguinte ementa: Recurso extraordinário. 2. Processo Admi
nistrativo Disciplinar. 3. Cerceamento de defesa. Princípios do contraditório 
e da a_m~la defesa. Ausência de defesa técnica por advogado. 4. A falta de de
fesa tea:uc~ ~or advogado no processo administrativo disciplinar não ofende 
a Constítu1çao. 5. Recursos extraordinários conhecidos e providos. (RE 434/ 
DF, relator: ministro Gilmar Mendes, Pleno, Publicação LEXSTF, v. 30, n. 359, 
2008, p. 257-279, parte(s). 

9 
O .TRF 5a Região., por exemplo, já vinha adotando a orientação do Superior 
Tnbunal de Justiça: AMS 100705/PB, 4il Turma, decisão: 12/02/2008, relato
ra: desembargadora federal Margarida Cantarelli, unânime; AG 74432/PE, 2il 
TU:m.a, decisão: 25/09/2007, relator: desembargador Federal Manoel Erhardt, 
unarume. 
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recedente vinculante, o Superior Tribunal de Justiça nã~ havia ainda 
~ancelado expressamente a malsinada súmula,.em?ora ~~ JUlgados pas
sassem a observar a orientação da Corte ConstituCional. 
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Processo administrativo disciplinar contra 
magistrados: Resolução CNJ 30, de 07/03/2007 

Jorge Gustavo Serra de Macêdo Costa1 

1 Objetivo da Resolução 

Pela leitura do preâmbulo da Resolução 30 do Conselho Nacio
nal de Justiça, nota-se que o objetivo de sua edição foi estabelecer um 
procedimento disciplinar único aplicável aos magistrados integrantes 
de todos os órgãos do Poder Judiciário brasileiro, abrangendo as "jus
tiças comuns" e as "justiças especializadas", ou seja, aos magistrados 
da Justiça Comum Federal, Estadual e do Distrito Federal e Territórios, 
assim como aos magistrados integrantes das justiças especializadas do 
Trabalho, Eleitoral e Militar. 

Sentiu-se a necessidade de estabelecer um procedimento uniforme 
após a constatação da existência de normas diversificadas e discrepan
tes relativas à aplicação de penalidades disciplinares entre os vários 
tribunais, algumas, inclusive, mesmo observando a atual Lei Orgânica 
da Magistratura Nacional (LC 35/1977), exigiam ajustes, haja vista que 
esta lei é anterior à atual Constituição Federal. 

Assim, a Resolução 30/2007 surge com a finalidade de estabelecer 
um procedimento unificado para o procedimento administrativo dis
ciplinar aplicável aos m agistrados que assegure a fiscalização no que 

1 Juiz federal da Vara única da Subseção Judiciária de Montes Claros/MG. 
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respeita ao cumprimento dos seus deveres funcionais (CF, ar~. 1?3~B, 
§ 411), com a observância dos preceitos legais vig~ntes, dos. prmCiplOs 
constitucionais que gravitam em tomo das garantias do devido proces
so legal, da legalidade, da isonomia e das garantia~ ~specífica~ que o 
legislador constituinte estabeleceu para que o exeroc10 da magistratu

ra se dê de forma independente. 

2 Espécies de penalidades 

As penalidades previstas na Resolução também estão_ inscritas 
na Lei Complementar 35/1977. Diz o art. 111, § 211, da Resoluçao que,as 
penas previstas no art. 611, § 111, da Lei 4.8:_8, .de 09/12/,19~5, tambe~ 
são aplicáveis aos magistrados, desde que nao mcompativeis co~ a Lei 
Complementar 35/1979. As penalidades tipificadas na Resoluçao CNJ 

30/2007 são as seguintes: 
a) Advertência - Penalidade aplicável ao magistrado que for con-

siderado negligente no cumprimento dos deveres do cargo. (art. 2
11
). 

Segundo 0 § 32 do art. 12, para efeito de aplicação desta. p~n~hdade, os 
deveres do magistrado são aqueles previstos na Constltuiçao Federal, 
na Lei Complementar 35/1979, no Código de Processo Civi~ (art. 125.) e 
no Código de Processo Penal (art. 251). Esta pen~li~ad~ ~ao s_e apl~ca 
aos magistrados que atuam em segundo grau de JUnsdiçao, nao se m
cluindo na exceção juízes de direito substitutos em segundo grau (art. 

12,§111); . -
b) Censura - Penalidade aplicável em caso de relteraçao de con-

duta negligente no cumprimento dos deveres do cargo. e_nos c.asos de 
procedimento incorreto, se a infração não justificar puruçao m~Is. gra~e 
(art. 22, segunda parte). No caso de a~licação da ce~sura, o JUIZ n~o 
vitalício ficará impedido de ser promovido ou removido enquanto na? 
decorrer prazo de um ano da punição imposta (art. 15). Esta penali
dade não se aplica aos magistrados que atuam em segundo grau de 
jurisdição, não se incluindo na exceção juízes de direito substitutos em 

segundograu(art. 111,§12); , . , . 
c) Remoção compulsória- A remoção compulsona se dara, ~~~ mte-

resse público, quando o magistrado for considerado incompatibll:zado 
para 0 exercício funcional em qualquer órgão fracionário, na seçao, na 
turma, na câmara, na vara ou na comarca em que atue (art. 32). Para a 
imposição desta penalidade, a Constituição Feder~l legitima o ~ribunal 
ao qual o juiz esteja vinculado e o Conselho NaciOnal de Justiça, des
de que a decisão seja tomada por maioria absoluta, assegurada ampl.a 
defesa (CF, art. 93, VIII, com a redação da EC 45/2004). No caso de apli-
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cação da remoção compulsória, o juiz não vitalício ficará impedido de 
ser promovido ou removido enquanto não decorrer prazo de um ano 
da punição imposta; 

d) Disponibilidade- Apenas o magistrado vitalício poderá ser posto 
em disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de servi
ço, quando a gravidade das faltas não justificar a aplicação de pena de 
censura ou remoção compulsória (art. 42); 

e) Demissão -Penalidade aplicável ao magistrado não vitalício, por 
interesse público, quando a gravidade das faltas não justificar a apli
cação de pena de censura ou remoção compulsória (art. 42), nos se
guintes casos: I- falta que derive da violação às proibições contidas 
na Constituição Federal e nas leis; li- manifesta negligência no cum
primento dos deveres do cargo; III- procedimento incompatível com 
a dignidade, a honra e o decoro de suas funções; IV - escassa ou insu
ficiente capacidade de trabalho; V- proceder funcional incompatível 
com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário (art. 12 da 
Resolução). 

Segundo o art. 11 da Resolução, a demissão do magistrado não 
vitalício, na hipótese de violação das vedações dos incisos I a IV do 
parágrafo único do art. 95 da Constituição Federal, será precedida de 
processo administrativo. 

Poderá o tribunal pleno ou o órgão especial, entendendo não ser o 
caso de pena de demissão, aplicar as de remoção compulsória, censura 
ou advertência, vedada a de disponibilidade (art. 14). 

Convém observar que o art. 95, I, da CF dispõe que o magistrado 
não vitalício só perderá o cargo mediante deliberação do tribunal a que 
o juiz estiver vinculado; após o vitaliciamente, somente por sentença 
judicial transitada em julgado; 

f) Aposentadoria compulsória - Penalidade a ser aplicada, por in
teresse público, quando o magistrado: I - mostrar-se manifestamente 
negligente no cumprimento de seus deveres; li - proceder de forma 
incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções; III 
- demonstrar escassa ou insuficiente capacidade de trabalhqt ou apre
sentar proceder funcional incompatível com o bom desempenho das 
atividades do Poder Judiciário (art. 511). Para a imposição desta pena
lidade, a Constituição Federal legitima o tribunal ao qual o juiz esteja 
vinculado, bem como o Conselho Nacional de Justiça, desde que por 
maioria absoluta, assegurada ampla defesa (CF, art. 93, VIII, com are
dação da EC 45/2004). 
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3 O processo disciplinar • 
Competência 

Para os processos administrativos disciplinares e para a aplicação 
de quaisquer penalidades previstas na Resolução CNJ 30/2007, é com
petente o tribunal pleno ou o órgão especial do tribunal a que pertença 

ou esteja vinculado o magistrado (art. 62
). 

Prazo para a conclusão 

O processo administrativo terá o prazo de 90 dias para ser conclu
ído, prorrogável até o dobro ou mais, quando a delonga decorrer do 

exercício do direito de defesa (art. 72
, §52

). 

Instauração 

a) O processo administrativo disciplinar inicia-se por determina
ção do tribunal pleno ou do seu órgão especial por proposta do corre
gedor, no caso de magistrados de primeiro grau, ou do presidente do 

Tribunal, nos demais casos. 
b) O processo disciplinar será, a qualquer tempo, instaurado den-

tro do biênio inicial previsto na Constituição Federal, mediante indica
ção do corregedor ao tribunal pleno ou ao órgão especial, seguindo, no 
que lhe for aplicável, o disposto na Resolução (art. 12). 

c) Apresentada a acusação contra o magistrado, deverá o presi
dente do tribunal encaminhar-lhe ofício, nas 48 horas imediatamente 
seguintes, com cópia do teor da acusação e das provas existentes, fa
cultando-lhe a apresentação de defesa prévia no prazo de 15 dias, após 

0 qual, com ou sem apresentação de defesa, o presidente convocará o 
tribunal pleno ou o seu órgão especial para que decida sobre a instau

ração do processo (art. 72
, §§ 12 e 22

). 

d) O corregedor relatará a acusação perante o órgão censor, no 
caso de magistrados de primeiro grau, e o presidente do tribunal nos 

demais casos (art. 72
, § 32

). 

e) Determinada a instauração do processo, o respectivo acórdão 
conterá a imputação dos fatos e a delimitação do teor da acusação. Na 
mesma sessão será sorteado o relator, não havendo revisor. (art. 72, § 42

). 

f) O recebimento da acusação pelo tribunal pleno ou pelo órgão 

especial suspenderá o curso do prazo de vitaliciamento. 
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Afastamento preventivo do magistrado 

Instaurado o processo administrativo disciplinar, o tribunal pleno 
ou o órgão especial, onde houver, poderá afastar preventivamente o 
magistrado, pelo prazo de 90 dias, prorrogável até o dobro, assegura
dos os subsídios integrais até a decisão final. O prazo de afastamen
to poderá, ainda, ser prorrogado em razão de delonga decorrente do 
exercício do direito de defesa (arts. 6o., parágrafo único, e 82

). 

Citação e instrução 

O relator determinará a citação do magistrado para apresentar 
defesa em cinco dias, encaminhando-lhe cópia do acórdão do tribunal 
pleno ou do órgão especial, observando-se o seguinte (art. 92

, I a V): 
a) havendo dois ou mais magistrados, o prazo para defesa será 

comum e de dez dias; 
b) o magistrado que mudar de residência fica obrigado a comuni

car ao relator, ao corregedor e ao presidente do Tribunal o endereço em 
que receberá citações, notificações ou intimações; 

c) estando o magistrado em lugar incerto ou não sabido, será cita
do por edital, com prazo de 30 dias, a ser publicado, uma vez, no órgão 
oficial de imprensa utilizado pelo tribunal para divulgar seus atos; 

d) considerar-se-á revel o magistrado que, regularmente citado, 
não apresentar defesa no prazo assinado; 

e) declarada a revelia, o relator lhe designará defensor dativo, con
cedendo-lhe igual prazo para a apresentação de defesa. 

Apresentada a defesa, o relator decidirá sobre a produção de pro
vas requeridas pelo acusado e determinará as que de ofício entender 
necessárias, podendo delegar poderes, para colhê-las, a magistrado de 
categoria superior à do acusado quando este for magistrado de primei
ro grau, observando-se o seguinte (art. 92, §§ 12 a 52): 

a) o magistrado e seu defensor serão intimados de todos os atos; 
b) o relator poderá interrogar o acusado sobre os fatos imputados, 

designando dia, hora e local, bem como determinando a intimação des
te e de seu defensor; 

c) o relator tomará depoimentos das testemunhas, fará as acare
ações e determinará as provas periciais e técnicas que entender per
tinentes para a elucidação dos fatos, aplicando subsidiariamente as 
normas do Código de Processo Penal, da legislação processual penal 
extravagante e do Código de Processo Civil, nessa ordem; 

d) na instrução do processo, serão inquiridas no máximo oito tes
temunhas de acusação e até oito de defesa (art. 12

, § 42
) ; 
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e) finda a instrução, o Ministério Público e o magistrado acusado 
ou seu defensor terão vista dos autos por dez dias, para razões; 

f) o magistrado que estiver respondendo a processo administra
tivo disciplinar só será exonerado a pedido ou aposentado voluntaria
mente após a conclusão do processo ou do cumprimento da pena (art. 
111, §52). 

Julgamento 

a) Após o visto do relator, serão remetidas aos magistrados que 
integrarem o órgão censor cópias do acórdão do tribunal pleno ou do 
órgão especial, da defesa e das razões do magistrado, além de outras 
peças determinadas pelo relator (art. 92

, § 62
). 

b) Depois do relatório e da sustentação oral, serão colhidos os vo-

tos (art. 92, § 72
). 

c) A punição ao magistrado somente será imposta pelo voto da 
maioria absoluta dos membros do tribunal pleno ou do órgão especial 

(art. 93, X, da CF). 
d) Da decisão somente será publicada a conclusão (art. 92

, § 82
). 

e) Entendendo o tribunal pleno ou o órgão especial que existem 
indícios bastantes de crime de ação pública, o presidente do tribunal 
remeterá ao Ministério Público cópia dos autos (art. 92

, § 92
). 

4 Amplitude de defesa 

Estando o processo disciplinar situado no âmbito do processo ad
ministrativo, deve ser regido pelos princípios do devido processo legal, 
da ampla defesa e do contraditório, previstos nos incisos LIV e LV da 
Constituição Federal. Em relação à garantia do devido processo legal, 
mesmo não fazendo o texto da Lei Maior menção expressa, o Supremo 
Tribunal Federal já decidiu pela sua observância obrigatória no proces

so administrativo2
• 

2 EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ( ... ) DEVIDO PROCESSO LEGAL. 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. AGRAVO IM

PROVIDO. 

[ ... ] 
li - O entendimento desta Corte é no sentido de que o princípio do devido 
processo legal, de acordo com o texto constitucional, também se aplica aos 
procedimentos administrativos. 
III-Agravo regimental improvido. 
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Acresça-se que a Resolução CNJ 30/2007 prevê a aplicação sub
sidiária das Leis 9.784/1999 e 8.112/1990, as quais estabelecem pro
cedimento contraditório com oportunidade de defesa, inclusive com 
possibilidade de revisão da decisão, de ofício, ou por meio de recurso 
voluntário. 

Vale ressaltar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal editou, re
centemente, a Súmula Vinculante 5 com o seguinte enunciado: "A falta 
de defesa técnica por advogado no processo administrativo discipli
nar não ofende a Constituição"3, fazendo crer estar superada a Súmula 
343 do Superior Tribunal de Justiça que, em sentido diverso, considera 
obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo ad
ministrativo disciplinar como corolário da amplitude de defesa. 

5 Controle de legalidade dos atos relacionados a penas 
disciplinares aplicadas a magistrados 

As decisões que impõem penalidades disciplinares a magistrados 
são atos administrativos. Assim, submetem-se a controle de legalidade 
no âmbito administrativo, podendo o tribunal reconhecer a ilegalidade 
da medida adotada. Se não anulada, de ofício, a penalidade disciplinar 
ilegalmente aplicada, cabe ao magistrado a opção pela via judicial. 

A Emenda Constitucional45/2004 acrescentou a alínea r ao inciso 
I do art. 102 da Constituição Federal, estabelecendo a competência do 
Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, as 
ações contra o Conselho Nacional de Justiça. Disso resulta que qual
quer ato emanado do Conselho, inclusive as decisões por ele profe
ridas em processos administrativos disciplinares contra magistrados, 
sujeita-se à jurisdição da Suprema Corte. 

Lado outro, se a medida disciplinar for adotada pelo tribunal a 
que o magistrado estiver vinculado, a competência será originária do 
próprio tribunal, se o ato for impugnado por meio de mandado de se
gurança (art. 108, I, c, da Constituição Federal), com recurso ordinário 
para o Superior Tribunal de Justiça (art. 105, 11, b), se denegada a ordem 
por Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Estado, do Distrito Fede
ral e Território. Se for utilizada por espécie de ação, a competência será 
do juízo de primeiro grau. 

(STF, Al-AgR 592340/PR, relator: ministro Ricardo Lewandowski, julgamen
to: 20/11/2007, 1 il Turma, D/ de 14/12/2007, p. 58.) 

3 DO de 16/05/2008. 
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Cumpre destacar, por fim, o disposto no § 411, V, do art. 103-B da 
Constituição Federal, que atribui ao Conselho Nacional de Justiça a 
prerrogativa de "rever, de ofício ou mediante provocação, os processos 
disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de 
um ano". 

6 Conclusão 

O Conselho N acionai de Justiça, ao editar a Resolução CNJ 30/2007, 
não instituiu novas espécies de penalidades, nem estabeleceu regras 
processuais diferentes das já existentes. O Conselho cuidou apenas de, 
no exercício da atribuição que recebeu pelo § 211 do art. 511 da Emenda 
Constitucional 45/2004, estabelecer um procedimento unificado para o 
processo administrativo disciplinar envolvendo magistrados, harmo
nizando a aplicação das penalidades previstas na Lei Complementar 
35/1977 com as garantias trazidas pela Constituição Federal de 1988, 
até que o novo estatuto da magistratura ingresse no ordenamento ju
rídico pátrio. 

Aspectos éticos da punição 
disciplinar de magistrados 

Ana Paula Serizawa Silva Podedwornyl 

Em 7 de março de 2007, foi promulgada pela então presidente do 
Conselho Nacional de Justiça a Resolução 30/CNJ, que dispõe sobre 
a uniformização de normas relativas ao procedimento administrativo 
disciplinar aplicável aos magistrados. 

Sob a fundamentação de uniformização e sistematização das di
versas normas sobre o tema, como as contidas na Constituição da Re
pública, na Lei Orgânica da Magistratura, nas leis orgânicas judiciárias 
dos estados, no regimento dos tribunais e resoluções afins, a Resolução 
pretende estabelecer regras procedimentais. No entanto, acaba por va
lorar condutas e estabelecer penalidades, não se limitando apenas a 
estabelecer formalidades. 

Por esse motivo a Resolução 30 foi alvo de uma ação direta de 
inconstitucionalidade por parte de uma associação de magistrados de 
âmbito nacional e encontra-se sub judice. 

Sem a pretensão de perquirir a constitucionalidade formal ou ma
terial do ato normativo, tenciona-se abordar neste trabalho, de forma 
crítica, as próprias condutas tipificadas em si. 

1 Juíza federal substituta da P Vara da Seção Judiciária do Estado do Amazo
nas. 
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Nesse aspecto, parte-se dos arts. 22
, 52 e 11 da Resolução, os quais 

estabelecem os atos ou comportamentos praticados por magistrados 
capazes de ensejar a punição administrativa, para se questionar e re
fletir sobre a questão disciplinar de magistrados, as condutas puníveis 
e o procedimento administrativo disciplinar conforme previsto na Re-

solução. 

Necessidade de disciplinar a magistratura 

Os integrantes do Poder Judiciário compõem a magistratura na
cional e, por representarem um poder de Estado, têm atribuições de tal 
forma relevantes, que a eles foram dadas diversas prerrogativas que 
garantem o bom exercício desse "poder-dever". Enquanto os funcio
nários públicos em geral obedecem a ordens, o juiz tem o livre conven
cimento em sua atuação funcional. Em contrapartida, dos magistrados 
são exigidos deveres que englobam e ultrapassam o aspecto funcional 
do cargo, para alcançar condutas também de âmbito privado. 

Em um e outro caso, percebe-se a preocupação com a probidade, 
lisura, polidez e equilíbrio do magistrado, em todos os aspectos de sua 
vida, preocupação que se localiza no limite da esfera jurídica, prolon
gando-se, por vezes, para a esfera da avaliação ética e moral. 

Rodolfo Luis Vigo, professor de filosofia do direito e ministro da 
Corte Suprema em Santa Fé, Argentina, em palestra realizada pelo 
Conselho da Justiça Federal sobre o tema "Ética no Judiciário", em no
vembro de 2007, afirmou que a ética judiciária é procedente da crise de 
legitimidade das autoridades políticas. Para Vigo, as leis orgânicas da 
magistratura trazem deveres administrativos que também são deveres 

éticos. 
É claro que há a imperiosa necessidade de se disciplinar a atuação 

da magistratura e é explicável que a disciplina extrapole a atividade 
"meramente" profissional, em razão da parcela de poder exercida, que 
submete o magistrado à contínua avaliação e crítica da comunidade 
jurídica e da sociedade em geral. 

No entanto, a fixação de vedações genéricas não satisfaz essa ne-
cessidade, ao contrário, confunde e, se por vezes inviabiliza a puni
ção de atos indesejáveis, por outras fomenta denúncias sem lastro, que 
constrangem a atuação independente do juiz. 

As condutas 

O texto da Resolução afirma que as condutas prescritas aos ma
gistrados constam da Constituição e da Loman. Da mesma forma, as 
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condutas proscritas e puníveis também encontram fundamento deva
lidade na Constituição, de forma que a Resolução não inovou quanto 
ao seu conteúdo. 

No entanto, a própria Constituição da República apresenta enun
ciados e conceitos um tanto vagos ao disciplinar a função judiciária, 
como a ideia de "interesse público". 

Dessa forma, as mesmas objeções críticas que são feitas às fór
mulas genéricas dos preceitos contidos na Constituição da República 
e nas normas inferiores são repetidas nas fórmulas previstas pela Re
solução. 

Tomem-se, por exemplo, os arts. 22, 52 e 11, entre outros: 

Art. 22 O magistrado negligente no cumprimento dos deveres 
do cargo está sujeito à pena de advertência. Na reiteração e nos 
casos de procedimento incorreto, a pena de censura, se a infra
ção não justificar punição mais grave. 

[ ... ] 

Art. 52 O magistrado será aposentado compulsoriamente, por 
interesse público, quando: 

I - mostrar-se manifestamente negligente no cumprimento de 
seus deveres; 

11- proceder de forma incompatível com a dignidade, a honra e 
o decoro de suas funções; 

III- demonstrar escassa ou insuficiente capacidade de trabalho, 
ou apresentar proceder funcional incompatível com o bom de
sempenho das atividades do Poder Judiciário. 

[ ... ] 

Art. 11. Ao juiz vitalício será aplicada a pena de demissão em 
caso de: 

I- falta que derive da violação das proibições contidas na Cons
tituição Federal e nas leis; 

11 - manifesta negligência no cumprimento dos deveres do car
go; 

III - procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o 
decoro de suas funções; 

IV- escassa ou insuficiente capacidade de trabalho; 

V- proceder funcional incompatível com o bom desempenho 
das atividades do Poder Judiciário. 

Inicialmente, chama a atenção o fato de as condutas serem "tipifi
cadas", usando-se conceitos abertos, o que requer inexoravelmente um 
juízo de valor de seu intérprete e aplicador. 

101 
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Uma primeira perplexidade se impõe, na medida em que se trata 
de normas punitivas, as quais normalmente têm o conteúdo limitado, 
são completas e suficientes, bem como de interpretação restritiva. 

Partindo-se dessa premissa, para efeito de punir o magistrado, qual 
o alcance dos termos "negligente no cumprimento dos deveres", "pro
ceder de forma incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de 
suas funções" e "interesse público" e como devem ser interpretados? 

Essas expressões são sobremodo vagas para o direito, embora te
nham grande significação, nem sempre unívoca, no uso comum. Pare
ce que sua interpretação guarda amparo no bom senso, mas aí reside 
outra perplexidade, pois todo mundo acredita ter bom senso, apesar 
de que o que aparenta ser o uso do bom senso para um não o é para o 
outro. 

Isso causa insegurança aos destinatários da norma, pois ficam à 
mercê da interpretação que lhe será dada, no caso concreto, pelo res
ponsável do processo disciplinar. 

Além disso, à míngua de preceitos objetivos, a interpretação dada 
por cada aplicador da norma pode gerar um fator de discrímen inacei
tável, pois, se os conceitos abstratos e abertos da norma forem filtrados 
pelo bom senso de cada um, para casos semelhantes pode haver um 
resultado diverso. Isso porque - a depender da exegese e da tolerância 
de cada aplicador da norma, de modo geral, o corregedor e membros 
do tribunal pleno - a conduta de um juiz pode ser interpretada por 
um como manifesta negligência no cumprimento dos deveres funcio
nais, por outro como uma atuação reprovável, ainda que permitida, e 
por um terceiro como algo corriqueiro e sem necessidade de avaliação 
e punição. 

E essa dubiedade pode levar a dois extremos. A mesma norma 
pode ser usada para perseguir o magistrado, o que já se tem visto em 
várias das representações apresentadas ao Conselho Nacional de Jus
tiça como forma de retaliação e intimidação extraprocessual a sua atu
ação. Por outro lado, também pode dar margem ao corporativismo, o 
que infelizmente também não é raro, em que a apuração e punição de 
faltas funcionais são negligenciadas. 

É por isso que as condutas vedadas aos magistrados deveriam 
ser minuciosamente descritas, de modo a evitar a má interpretação e o 
subjetivismo, privilegiando o princípio da legalidade. 

O conhecimento e a correta compreensão dessas normas, a priori, 
trariam por consequência a segurança do magistrado, do corregedor 
e, por fim, de toda a sociedade, quanto ao que é permitido, ao que é 
vedado e ao limite da atuação e dos deveres funcionais que devem ser 
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observados, bem como o fortalecimento do próprio poder disciplinar, 
reforçando a crença nas instituições. 

Nalini (2006: 289) afirma que, "nada obstante a imensa maioria dos 
magistrados seja consciente, devotada ao trabalho e empenhada em 
realizar o justo, algumas exceções resultantes do falível sistema de re
crutamento e da dificuldade de expelir dos quadros o mau juiz com
prometem o prestígio e a credibilidade da Justiça". 

Processo disciplinar na resolução 

Na conferência realizada durante o X Encontro de Juízes Federais 
promovido pela Esmaf em abril de 2008, o professor José Armando da 
Costa defendeu que, se, por um lado, a Resolução 30/CNJ é a silhueta 
mais condizente com o devido processo legal, por outro, o que pode 
resolver a crise da moralidade atual é a certeza da punição. 

De fato, como não poderia deixar de ser, a Resolução prevê e disci
plina o direito de defesa do magistrado, que engloba a apresentação de 
testemunhas de defesa (art. !2, § 42) e de defesa prévia anterior à instau
ração do procedimento (art. 72, § 12), o direito a um defensor dativo em 
caso de revelia (art. 92, V), a intimação para todos os atos (art. 92, § 22), 
em materialização dos princípios da ampla defesa e do contraditório. 

Além disso, há a previsão de algumas garantias, como a percep
ção de subsídios integrais até o término do processo (art. 82), a punição 
por voto da maioria absoluta dos membros do tribunal pleno (art. 92, § 
72), sigilo e proteção da atuação funcional do magistrado, uma vez que 
da decisão somente se publicará a conclusão (art. 92, § 32). 

Por fim, destaca-se uma última norma que coíbe o "denuncionis
mo" e a tentativa de uso do procedimento disciplinar para finalidade 
intimidante do magistrado, que é a previsão do arquivamento de plano 
da representação pelo corregedor ou presidente (art. 20), quando o fato 
não configurar infração, de forma manifesta. 

Como regra geral de todo processo administrativo disciplinar, en
tre outros princípios aplicáveis, há a previsão da proporcionalidade da 
reprimenda, que se observa nas fórmulas"[ ... ] se a infração não justi
ficar punição mais grave" (art. 22); "[ ... ] quando a gravidade das faltas 
não justificar a aplicação de pena de censura ou remoção compulsória" 
(art. 32); "[ ... ]entendendo não ser o caso de demissão" (art. 14). Nesses 
casos, o princípio da proporcionalidade apresenta dois vieses: é usado 
tanto para não apenar com imoderação, em interpretação a favor do 
acusado, quanto para não punir com parcimônia, em interpretação a 
favor da ética. A crítica que se faz novamente é em relação à falta de 
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parâmetros objetivos a indicar em que hipótese se usará a pena mais 
grave e a pena menos grave, ficando a cargo do "bom senso" da autori
dade responsável a aplicação da pena em cada caso concreto. 

Por outro lado, a Resolução também prevê algumas medidas que 
visam a garantir a eficácia do procedimento. 

Inicialmente, enuncia as penas cabíveis da mais leve à mais grave, 
que são a advertência, a censura, a remoção compulsória, a disponibili
dade, a aposentadoria compulsória e a demissão (art. 111 e incisos). 

Além disso, há a previsão de afastamento do magistrado de suas 
funções durante o procedimento disciplinar, como medida acautelató
ria, a depender da gravidade do fato apurado e dos indícios de mate
rialidade e de autoria existentes (art. 62

, parágrafo único). 
Demonstrando preocupação com a efetividade do procedimento, 

de forma a não frustrar a apuração da falta e punição decorrente, há a 
previsão de que a exoneração a pedido e a aposentadoria voluntária 
só serão deferidas após o término do processo ou o cumprimento da 
pena, conforme o caso (art. 12

, § 511
). 

Por fim, há a norma prevista no caput do art. 19, que determina a 
atuação de ofício pelo corregedor ou presidente do Tribunal, que, ao 
terem ciência de alguma irregularidade, devem promover a apuração 
do fato imediatamente. É uma norma de grande caráter ético, na me
dida em que coíbe o corporativismo, o qual, nesse caso, ostenta carga 
negativa. 

Considerações finais 

A Resolução 30/CNJ trata de assunto delicado, que é o procedi
mento para a punição de magistrados. Muitos dos preceitos condensam 
comportamentos jurídicos mesclados com comportamentos éticos. Em
bora o sistema jurídico não se identifique com o sistema ético, fica claro 
que o juiz técnico é necessário, mas não é suficiente para o exercício da 
magistratura, pois, ao lado da técnica, se exige cada vez mais por parte 
da comunidade jurídica e da sociedade, como um todo, o juiz ético. 

Nesse sentido, é necessária a previsão de urna forma para apura
ção de faltas e aplicação de penalidades voltadas para o procedimento 
administrativo defeituoso do magistrado, e desde que resguardada de 
forma absoluta sua independência no exercício de função jurisdicional. 

No dizer de Dallari (2002: 77), "o controle do Poder Judiciário pela 
sociedade e pelos próprios juízes é um requisito da democracia e, além 
disso, será a garantia de eliminação das ações e omissões que, ocul-
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tadas ou protegidas pelo pretexto da preservação da independência, 
impedem o Judiciário de ser um verdadeiro Poder democrático" . 

Da mesma forma, o sucesso e a eficácia desse procedimento guar
dam estrita relação com a clareza e objetividade na descrição das con
dutas que devem ser evitadas, sob pena de incompreensão das veda
ções e do desvirtuamento do procedimento. 

Porém, mais do que a coerção do processo administrativo disci
plinar, são necessárias a orientação e capacitação do magistrado, para 
que se comporte de tal forma a conquistar a confiança da sociedade em 
seu papel. 
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1 Introdução 

Aspectos deontológicos do 
Estatuto da Magistratura 

Eudóxio Cêspedes Paes1 

A Lei Orgânica da Magistratura Nacional é o diploma normativo 
que rege a atividade dos juízes no país. Além de estabelecer os direitos 
e deveres dos magistrados, define um conjunto de normas voltadas ao 
seu proceder, revelando nítida influência da deontologia jurídica. Este 
artigo busca evidenciar ditas influências, sobretudo no que diz respeito 
à vida particular do magistrado. 

2 Material e método 

O método utilizado foi o dedutivo, com ênfase na análise da Lei 
Complementar 35/1970. Houve, ainda, a consulta a diversos artigos 
doutrinários. Por fim, utilizou-se de pesquisa com o emprego da ferra
menta da rede mundial de computadores. 

3 Noção de deontologia 

O termo deontologia foi utilizado pela primeira vez em 1834 por 
Jeremias Bentham, para definir uma espécie de moral profissional cujas 

1 Bacharel em direito pela Universidade Federal da Bahia, juiz federal substituto 
da Vara única da Subseção Judiciária de Vitória da Conquista/BA. 
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únicas diretrizes fossem o prazer e o castigo. Esse filósofo utilitarista 
pretendia criar códigos de conduta para diversas categorias profissio
nais, inclusive para as carreiras jurídicas2. 

No caso da magistratura, entretanto, a preocupação com o com
portamento dos magistrados teve início em momento histórico muito 
anterior, na Antiguidade Clássica. Isto se explica porque o exercício da 
jurisdição sempre esteve associado à própria noção do poder constitu
ído e hegemônico, que, em suas raízes mais remotas, possuía um cará
ter sacro. Assim, à medida que se delineava a figura do judex de forma 
apartada do poder central, mas como uma extensão deste, a pessoa a 
quem era delegada a função de judicare acabava assumindo também 
uma aura de sacralidade. Leia-se a respeito a citação de Aristóteles, em 
Ética a Nicômaco, quando diz que "ir ao juiz é ir à justiça; porque o juiz 
representa a Justiça viva e personificada". 

Ao longo do decurso histórico, as expectativas lançadas sobre o 
ofício judicante continuam imensas. Atribui-se tal circunstância ao fas
cínio exercido por esse labor, tão bem ilustrado por Voltaire3 e Lamoig
non4. Entretanto, a função, que sempre foi historicamente considera
da como das mais relevantes para o grupo social, cobra o seu pesado 
tributo do magistrado. Espera-se muito deste profissional: eficiência, 
produtividade (aferida estatisticamente) e refino intelectual; presteza 
e segurança; urbanidade, independência e discrição. Faz-se menção à 
Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que em seu art. 35 discrimina 
os deveres do magistrado: 

Art. 35. São deveres do magistrado: 

I - Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e 
exatidão, as disposições legais e os atos de ofício; 

2 Langaro define a deontologia jurídica como a disciplina que trata dos deve
res e dos direitos dos agentes que lidam com o direito, isto é, dos advogados, 
dos juízes e dos promotores de justiça, e de seus fundamentos éticos e legais. 
Carlin registra a preocupação da deontologia com os preceitos que regem a 
conduta de pessoas pertencentes a profissões organizadas em corporações. 

3 "A mais bela função da humanidade é a de administrar a Justiça". 
4 "Não é a púrpura, nem o arminho que faz excelente o magistrado: é a inte

gridade, o saber, o amor da virtude e o zelo da justiça" e "não há função mais 
grave e mais severa do que a que lhe é confiada, isto é, a de ser o árbitro de 
seus semelhantes, dispondo soberanamente sobre sua fortuna e sobre seus 
mais sagrados direitos". 
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li -não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou 
despachar; 

III - determinar as providências necessárias para que os atos 
processuais se realizem nos prazos legais; 

IV - tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério 
Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxi
liares da Justiça, e atender aos que o procurarem, a qualquer 
momento, quanto se trate de providência que reclame e possibi
lite solução de urgência. 

V- residir na sede da Comarca salvo autorização do órgão dis
ciplinar a que estiver subordinado; 

VI- comparecer pontualmente à hora de iniciar-se o expediente 
ou a sessão, e não se ausentar injustificadamente antes de seu 
término; 

VTI - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, espe
cialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, 
embora não haja reclamação das partes; 

VIII - manter conduta irrepreensível na vida pública e parti
cular. 

Os deveres contidos nos três primeiros incisos são diretamente 
relacionados ao ofício judicante, na medida em que refletem o ideal 
de que o bom juiz é aquele que trabalha, vale dizer, que julga os feitos 
submetidos à sua apreciação em tempo hábil, com o devido rigor téc
nico. Até então, nada demais, pois qualquer profissional é submetido a 
controle de desempenho. 

A partir do quarto inciso, entretanto, denota-se uma preocupação 
com o comportamento pessoal do magistrado, tanto do ponto de vista 
corporativo, quanto em sua vida particular. Assim, exige-se dele o trato 
com urbanidade às partes e pessoas com quem se convive no ambiente 
de trabalho; a residência na comarca ou seção em que vai desempenhar 
suas atribuições; o comparecimento pontual e presença às atividades 
forenses; a fiscalização efetiva sobre os subordinados e a conduta irre
preensível na vida pública e particular. 

A primeira leitura deste dispositivo legal leva a uma conclusão 
inquietante: a de que a escolha pela profissão do magistrado, mais do 
que qualquer outra, implica grande renúncia na vida privada. Aparen
temente, este é o desejo do legislador, que, considerando o caráter rele
vante da função jurisdicional, exige do juiz uma espécie de "dedicação 
exclusiva" ao ofício judicante. Não por acaso se diz que a magistratura 
é um sacerdócio. 
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Note-se que o magistrado não pode simplesmente inobservar tais 
comandos, por achá-los incoerentes. Isto porque, no momento em que 
é empossado no cargo de juiz, fazendo o juramento de respeito à legis
lação vigente no país, passa de forma involuntária a ser regido por um 
plexo de direitos e obrigações descritos em lei, no caso, o regime jurídi
co da Loman. Como bem observa Mello (citado por Moreira, 2005: 206): 

O servidor encontra-se debaixo de uma situação legal, estatutá

ria, que não é produzida mediante um acordo de vontades, mas 
imposta unilateralmente pelo Estado e, por isso mesmo, susce
tível de ser, a qualquer tempo, alterada por ele sem que o fun
cionário (designação tecnicamente correta, na opinião de Celso 
Antônio) possa se opor à mudança das condições de prestação 
de serviço, de sistema de retribuição, de direitos e vantagens, de 
deveres e limitações, em uma palavra, de regime jurídico. 

Além disso, não pode o magistrado alegar o desconhecimento da 
lei, ante a disposição contida no art. 3Q da Lei de Introdução ao Código 
Civil. 

Fixada a importância da questão, uma série de indagações sobre o 
seu comportamento pode ser posta à baila: pode o magistrado partici
par de festas populares? Assistir a eventos de cunho científico patroci
nados por instituições de direito privado? Exercer o magistério durante 
o expediente forense? Manifestar opinião sobre questão jurídica que 
não esteja sob sua apreciação direta? Externar publicamente indigna
ção com programas governamentais, mesmo que estes indiretamente 
provoquem o acúmulo de serviço de forma injustificada? 

Tais indagações são ligadas à vida particular do magistrado. Não 
deveriam ser objeto de regulação pela legislação, até porque estão com
preendidas em um campo para o qual o Estado democrático de direito 
não deveria se voltar, qual seja, o da privacidade e da intimidade do 
indivíduo. 

Tais indagações são ligadas à vida particular do magistrado. Não 
deveriam ser objeto de regulação pela legislação, até porque estão com
preendidas em um campo para o qual o Estado democrático de direito 
não deveria se voltar, qual seja, o da privacidade e da intimidade do in
divíduo. Sucede que o tema foi objeto de regulação por parte do Conse
lho Nacional de Justiça, que editou o Código de Ética da Magistratura 
Nacional, publicado no DJ de 18/09/2008. 

109 



110 1 ARGUMENTO 

Curioso registrar, entretanto, que, no sítio institucional da Asso
ciação dos Juízes Federais do Brasil5, está disponível o texto "Sugestões 
preliminares da comissão de estudos da Ajufe para a Lei Orgânica da 
Magistratura" (PLC 144/1992). No bojo deste texto, consta menção ao 
Código de Ética da Magistratura, nos seguintes termos: 

Art. 49-A. O Conselho Nacional de Justiça editará Código de 
Ética da Magistratura Nacional, de observância compulsória a 
toda a magistratura nacional, e que deverá seguir os seguintes 
princípios fundamentais: 

I - unicidade, independência e imparcialidade da magistratura 
nacional; 

II- publicidade de todos os atos e procedimentos, judiciais e 
administrativos, no âmbito da Justiça, ressalvados aqueles que 
a lei reputar sigilosos; 

III- respeito à dignidade e à imagem dos juízes envolvidos em 
processos éticos ou disciplinares, antes, durante e depois de seu 
curso; 

IV - publicidade de todos os atos e procedimentos administra
tivos envolvendo juízes, de qualquer grau ou instância, assegu
rados o amplo direito de defesa e o contraditório, observados 
o inciso VIII deste artigo, bem como o parágrafo único do art. 
53-A; 

V- reconhecimento de todos os direitos e prerrogativas ineren
tes ao devido processo legal nos procedimentos disciplinares, 
inclusive o de constituir advogado e fazer-se acompanhar sem
pre por seu procurador, mesmo em processos em que o interes
se público exigir sigilo; 

VI - direito de acesso dos representantes das entidades repre
sentativas da magistratura a todos os atos e peças de processos 
disciplinares em que juízes figurem como investigados ou acu
sados; 

VII- publicidade das decisões decorrentes de processo adminis
trativo disciplinar, com identificação do ato imputado, da moti
vação da decisão, ainda que resumida, e da pena aplicada, se for 
o caso, mesmo nas hipóteses de procedimento sigiloso, somente 
sendo possível sua ampla publicidade, nesta última hipótese, 
após o esgotamento de todas as vias recursais administrativas; 

VIII- observância do Código de Ética da Magistratura Nacional 
como requisito objetivo para promoção ou ingresso em carrei-

5 Disponível em: http://www.ajufe.org.br 
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ra de magistratura, nomeação ou designação, a qualquer título, 
para órgão de direção administrativa ou assessoramento técnico 
no âmbito do Judiciário, ou participação em eventos ou cursos 
promovidos por órgãos ligados ao Poder Judiciário nacional. 

Conclusão 

A influência da deontologia no Estatuto da Magistratura é robus
ta. A discussão sobre o tema merece ser amadurecida, por envolver 
diretamente os interesses dessa categoria profissional. Tal debate, en
tretanto, não pode ficar restrito aos ambientes corporativos. 

Na verdade, toda a sociedade civil deve participar desse labora
tório de ideias que resultará no novo código de conduta para os juízes. 
Tal procedimento conferirá a necessária legitimidade e possibilitará a 
definição, com objetividade, do tipo de comportamento que se poderá 
esperar do magistrado. 
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Processo administrativo disciplinar e ampla defesa 
Leonardo Augusto Nunes Coutinho1 

1 Processo: conceito (processo versus procedimento) 

Etimologicamente, o vocábulo "processo" tem o sentido de "mar
cha para a frente". Sua raiz latina advém do verbo procedere, que indica 
a "ação de avançar", "ir para frente" (pro+ cedere). Em verdade, seu 
conceito remete à ideia de conjunto sequencial e integrado de ações 
que têm como fim a consecução de um determinado objetivo. 

Diferencia-se do "procedimento", que vem a ser o conjunto de for
malidades que devem preceder à prática de determinado ato adminis
trativo. Sua essência equivale à de "rito". 

Tomado o conceito de processo em um sentido amplo, tem-se-no 
como instrumento utilizado pelo Estado em todas as suas atividades 
para a consecução de seus fins, na seara administrativa - modo como 
a administração pública toma suas decisões; judicial - resolução de 
conflito de interesses pelo Poder Judiciário; ou mesmo na legislativa 
- conjunto de atos e decisões necessários para a elaboração dos atos 

legislativos. 
Ocorre que cada um dos poderes estatais, desempenhando atri-

buições diversas, utiliza-se de processo próprio, cuja fonte criadora é a 
Constituição. Dessa forma, os diversos processos estatais estão sujeitos 
a princípios específicos, adequados às suas funções, embora se possam 

1 Juiz federal substituto da Vara única da Subseção Judiciária de Picos/PI. 
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identificar, nessas várias espécies de processo, princípios comuns -
competência, formalidade, predominância do interesse público sobre 
o particular -, situação que permite seja reconhecida uma teoria geral 
do processo. 

Dessarte, nesta perspectiva de processo tomado em sentido am
plo, diferencia-se, em um primeiro momento, o processo legislativo -
pelo qual o Estado elabora a lei - do judicial e do administrativo por 
meio dos quais o Estado aplica a lei. 

2 Processo administrativo versus processo jurisdicional 

No que se refere aos processos de aplicação da lei, pode ser feita a 
seguinte diferenciação: 

Processo administrativo Processo jurisdicional 

Instaurado por provocação de uma Instaurado mediante provocação 
das partes do interessado ou por iniciativa da 

administração 

Relação bilateral Relação trilateral 

A administração atua em seu próprio Atuação estatal como terceiro 
interesse 

Gratuito Oneroso 

A "coisa julgada" se dá apenas no Coisa julgada com característica 
âmbito da administração de definitividade, tanto no âmbito 

administrativo quanto no judicial 

3 Princípios do processo administrativo 

No que tange aos princípios, embora existam aqueles comuns aos 
processos administrativo e judicial - publicidade, ampla defesa, im
pulso oficial -,serão objeto de análise neste trabalho aqueles mais di
retamente relacionados ao processo administrativo. 

Nesse tocante, além dos previstos no art. 22 da Lei 9.784/1999, vin
culados ao estudo do direito administrativo - legalidade, finalidade, 
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla de
fesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência -, 
outros existem mais ligados à matéria processual, quais sejam: 

a) Publicidade- Como decorrência de ser pública a atividade da 
administração, os processos por ela desenvolvidos devem estar dispo
níveis a todos os interessados. Saliente-se ser bem mais amplo o direi-
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to de acesso ao processo administrativo do que ao processo judicial, 
somente podendo aquele ser restringido por razões de segurança da 
sociedade e do Estado ou quando necessário à defesa da intimidade ou 

quando o exigir o interesse social; 
b) Oficialidade- Igualmente tem maior amplitude no processo ad

ministrativo, somente existindo no judicial após instaurada a relação 
processual. É com fundamento no princípio da oficialidade que po~e 
a administração, por iniciativa própria, tanto instaurar quanto confenr 
andamento ao processo. É que, por estar obrigada a satisfazer o inte
resse público, dentro dos parâmetros da legalidade, não pode a admi
nistração pública ficar na dependência da iniciativa de particular para 

atingir os seus fins; 
c) Atipicidade - São muito poucas as infrações administrativas 

descritas em lei, ficando a maior parte sujeita à discricionariedade do 
administrador diante de cada caso concreto. Daí o porquê de, como 
antecedente necessário à punição administrativa, dever proceder a au
toridade julgadora à completa motivação do ato administrativo; 

d) Pluralidade de instâncias- Decorre do poder de autotutela de que 
dispõe a administração pública, que lhe permite rever os próprios atos, 
quando ilegais, inconvenientes ou inoportunos - Súmulas 346 e 473 
do STF. Competindo ao superior hierárquico rever os atos editados por 
seus subordinados, como poder inerente à hierarquia e independen
te de previsão legal, haverá tantas instâncias administrativas qu~t,as 
forem as autoridades com atribuições superpostas na estrutura hierar
quica. Na esfera federal, o direito de recorrer foi limitado a três instân
cias administrativas - ressalvadas as hipóteses em que lei específica 
disponha de modo diverso. No processo administrativo, em nome da 
preservação da legalidade, este princípio tem maior abrangência que 
no judicial, podendo o administrado: alegar em instância superior o 
que não foi arguido de início; produzir novas provas; ter reexaminada 

toda a matéria de fato. 

4 Processo administrativo disciplinar versus ampla defesa 
(análise do tema à luz das Leis 9.784/1999 e 8.112/1990) 

Em tema de processo administrativo disciplinar, o ordenamento 
jurídico brasileiro adota o sistema misto ou de jurisdicionalização modera
da, no qual existe a intervenção de determinados órgãos, com função 
geralmente opinativa, sendo a pena aplicada pelo superior hi~r~rq~i
co. Além disso, existe certo grau de discricionariedade na verificaçao 
dos fatos e na escolha da pena aplicável. No entanto, relativamente à 
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punição de faltas leves, pode-se falar na adoção do sistema hierárquico, 
em que o poder disciplinar é exercido exclusivamente pelo superior 
hierárquico. 

Constituem meios de apuração de ilícitos administrativos: 
a) Processo administrativo disciplinar- No âmbito federal, obrigató

rio para a aplicação de penas de: suspensão por mais de 30 dias, demis
são, cassação de aposentadoria, disponibilidade e destituição de cargo 
em comissão (art. 146 da Lei 8.112/1990), bem como para a demissão ou 
dispensa do servidor efetivo ou estável comprovadamente ineficiente 
ou desidioso no cumprimento de seus deveres funcionais. A condução 
do processo é feita por comissões disciplinares, integradas exclusiva
mente por servidores estáveis; 

b) Sindicância - Tem por fim a apuração de irregularidades ocor
rentes no serviço público. Dessa apuração, a qual funciona como uma 
espécie de inquérito, pode resultar: arquivamento do processo; aplica
ção de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias; instau
ração de processo administrativo disciplinar. Ao contrário do que fez 
com o procedimento administrativo disciplinar, a Lei 8.112/1990 não 
estabeleceu procedimento para a sindicância, a qual pode ser realizada 
por um servidor ou por comissão de servidores. 

Rito 

Precedido ou não de sindicância, conforme a existência de sufi
cientes elementos de cognição, o processo administrativo disciplinar 
tem início com despacho de autoridade competente, que age de ofício, 
com fundamento no princípio da oficialidade, assim que tiver ciência 
de alguma ilicitude. 

Uma vez determinada a instauração do processo, seguem os autos 
à comissão processante, a qual efetivamente o instaura por meio de 
portaria em que conste: o nome dos servidores envolvidos e a infração 
de que são acusados, sendo absolutamente recomendáveis a descrição 
sucinta dos fatos e a indicação dos dispositivos legais infringidos. 

Em verdade, a portaria - peça equivalente à denúncia no pro
cesso penal - deve ser elaborada de modo a apresentar elementos su
ficientes a permitir ao servidor conhecer os ilícitos de que está sendo 
acusado. Tal medida se mostra essencial à legalidade do processo. 

Após, segue-se a fase instrutória, marcada pelos princípios da ofi
cialidade e da ampla defesa. Deve a comissão exercer o poder de ini
ciativa para levantamento de provas, sendo-lhe facultado realizar ou 
determinar todas as diligências que julgue necessárias. Por outro lado, 
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exige-se da mesma comissão que confira ao indiciado oportunidade de 
acompanhar a instrução, com ou sem defensor, conhecendo todas as 
provas contra ele apresentadas e a elas respondendo, sendo-lhe ainda 
facultado assistir à inquirição de testemunhas e reperguntá-las. 

Terminada a instrução, será assegurado ao servidor o direito de 
"vista" do processo, podendo apresentar razões escritas, pessoalmente 
ou por advogado de sua escolha. Não havendo defensor, a comissão 
designará funcionário, de preferência bacharel em direito, para fazer a 
defesa do indiciado. 

Uma vez apreciada a defesa, a comissão de inquérito elaborará 
relatório minucioso, no qual resumirá as peças principais dos autos e 
mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. 
O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabi
lidade do servidor acusado. 

Por fim, segue-se a fase de decisão, em que a autoridade poderá 
acolher a sugestão da comissão - hipótese em que o relatório corres
ponderá à motivação - ou não aceitar a sugestão, caso em que deve
rá motivar adequadamente a sua decisão, apontando os elementos do 
processo em que está se baseando. Na prática, é comum a autoridade 
julgadora socorrer-se de pareceres de órgãos jurídicos antes de adotar 
a sua decisão. 

Concluído o processo pela absolvição ou aplicação de penalidade, 
cabem, neste último caso, o pedido de reconsideração e os recursos 
hierárquicos, além da revisão administrativa prevista na legislação es
tatutária. 

5 Processo administrativo disciplinar: ampla defesa 
versus necessidade de defesa técnica (análise à luz do 
entendimento dos tribunais superiores) 

À luz do exposto supra, cumpre destacar a necessidade de serem 
observados, na condução do procedimento, os relevantíssimos prin
cípios da ampla defesa e do contraditório, aplicáveis ao processo ad
ministrativo disciplinar, conforme disposto no art. 511, LV, da Carta 
Magna: "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes" . 

Em verdade, de acordo com a doutrina majoritária, o contraditório 
está contido no conceito de ampla defesa, na medida em que a cada im
putação feita (ação) está garantido o direito ao rebatimento (reação). 
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Outrossim, convém lembrar ser a ampla defesa um direito indis
ponível, não podendo a administração, por exemplo, seguir no proces
so sem resguardar os interesses do servidor revel, deixando de nomear 
um defensor dativo, conforme se verifica da leitura do art. 164, § 211, da 
Lei 8.112/1990: "Para defender o indiciado revel, a autoridade instau
radora do processo designará um servidor como defensor dativo, que 
deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível de 
escolaridade igual ou superior ao do indiciado". 

Quanto à necessidade da presença ativa de advogado no pro
cesso administrativo disciplinar, o Superior Tribunal de Justiça havia 
firmado recente entendimento (cristalizado no Enunciado 343 de sua 
Súmula- 21/09/2007) no sentido de que tal atuação seria obrigatória, 
consoante se depreende da análise de trecho do voto-vista do ministro 
Arnaldo Esteves Lima, no MS 10.837/DF, julgado em 28/06/2006, a se
guir transcrito: 

Na interpretação de referidos dispositivos constitucionais e in
fraconstitucionais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido 
que, em observância aos princípios da ampla defesa e do contra
ditório, é indispensável a presença de advogado ou de defensor 
dativo, inclusive na fase instrutória em processo administrativo 
disciplinar, não obstante a ausência de expressa determinação 
da Lei 8.112/90. 

Esse posicionamento decorre da circunstância de que é exata
mente na fase probatória que se colhem os elementos que ser
virão de suporte para a futura aplicação da penalidade admi
nistrativa. Por conseguinte, é imperioso que o servidor público 
acusado seja acompanhado de advogado ou de defensor público, 
para que, em tese, obtenha em seu favor uma defesa técnica. 

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, em 
recurso extraordinário interposto contra decisão da 3ª Seção do STJ, 
que, em sede de mandado de segurança, havia anulado a aplicação 
de penalidade expulsiva, por ausência de defesa técnica no processo 
administrativo disciplinar, orientou-se de forma contrária e terminou 
por aprovar o enunciado da Súmula Vinculante 5: ''A falta de defesa 
técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofen
de a Constituição". 

No julgamento, ressaltou-se que a ampla defesa, garantia con
sagrada no art. 511, LV, da CF, não se resume a simples manifestação, 
abrangendo: o direito de informação (que obriga o órgão julgador a 
informar à parte os atos praticados no processo e os elementos dele 
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constantes); o direito de manifestação sobre o objeto do processo (que 
assegura à parte a possibilidade de manifestação oral ou por escrito 
sobre os elementos fáticos e jurídicos contidos no processo); e o direi
to de ver os seus argumentos contemplados pelo órgão incumbido de 
julgar (que exige do julgador a análise das razões apresentadas pelo 
servidor). 

Salientou-se também que deve ser assegurado, nos casos de restri
ções de direitos em geral e nos de punições disciplinares, a observância 
ao direito à defesa e ao contraditório, tendo aplicação plena tanto nos 
processos judiciais quanto nos administrativos. 

Entretanto, decidiu-se que, no caso apresentado, não cabia a nuli
dade do processo administrativo pela ausência de advogado constitu
ído ou de defensor dativo, uma vez que a ampla defesa fora exercida 
com plenitude, na medida em que os direitos à informação, à manifes
tação e à consideração dos argumentos manifestados foram devida
mente observados. 

Afirmou-se, por fim, já haver orientação do Supremo Tribunal 
Federal nesse sentido, de modo que, ao divergir desse entendimento, 
teria a decisão em sentido contrário do Superior Tribunal de Justiça 
violado os arts. 52

, LV, e 133 da CF. Citam-se alguns precedentes do 
Supremo Tribunal Federal sobre o assunto: RE 244027 AgR/SP (DJU de 
28/06/2002); AI 207197/PR (DJU de 05/06/1998); MS 24961/DF (DJU de 
04/03/2005); RE 434059/DF, relator: ministro Gilmar Mendes, 07/05/2008 
(RE 434059). 

6 Conclusão 

Diante do exposto, denota-se que a Carta Magna assegurou, tam
bém em sede de processo administrativo disciplinar, o direito à defesa 
plena e ao contraditório, facultando ao servidor o acesso à informa
ção, bem assim a manifestação sobre os fatos que lhe forem imputados, 
devendo sempre a autoridade hierárquica analisar, de forma isenta e 
detida, todos os pontos rebatidos no processo. 

Ademais, reputa-se justa a recente orientação emanada da Corte 
Suprema Brasileira, no sentido de que a ausência de defesa técnica 
não constitui motivo bastante para a nulidade de processo adminis
trativo disciplinar, sob o fundamento de que o princípio da ampla 
defesa se concretiza, em sua plenitude, com a observância do direito 
à informação, à manifestação e à argumentação, prescindindo-se de 
advogado, no âmbito administrativo, para ser considerado efetiva
mente exercido. 
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. ~essa forma, ~cam suficientemente atendidos os interesses do 
servi ,or _que, caso nao~opte por constituir advogado, tenha outro servi-
dor ~u~hco, de preferencia bacharel em direito, nomeado pel , . 
comissao, para fazer a sua defesa. a propna 
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A Súmula 343 do Superior Tribunal de Justiça 
e sua repercussão no processo 

administrativo disciplinar 
Marcos Antônio Garapa de Carvalho1 

Em setembro de 2007, amparado em alguns poucos precedentes
2
, 

0 Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula 343, afirmando 
que seria "obrigatória a presença de advogado em todas as fases do 

processo administrativo disciplinar". . 
Segundo os ministros daquela corte que votaram no senhdo da 

imprescindibilidade do advogado mesmo em matéria administrativa, 
não haveria a formação de uma relação jurídica válida sem a presença 
de um defensor constituído ou nomeado desde o início do inquérito, 
pois 0 servidor, ali, figuraria como acusado e ser,iam de se aplica:, na
quele tipo de procedimento, regras semelhantes aquelas que pres1dem 

o processo penal3. 

1 Juiz federal substituto da Vara única da Subseção Judiciária de Feira de San

tana/BA. 
2 MS 10837/DF, DJ de 13/11/2006; MS 10.565/DF, DJ de 13/03/2006; MS 9.201/ 

DF, DJ de 18/12/2004; MS 7.078/DF, DJ de 09/12/2003; e RMS 20.148/PE, DJ de 

27/03/2006. 
3 "[ ..• ]no decorrer do inquérito administrativo, o servidor que figur~ corr:~ acusa

do tem o direito de acompanhar o processo, produzir contraprovas, reznquzrzr teste
munhas, consoante estabelecem os arts. 156 e 159, § 22

, da Lei n. 8.112/90, em 
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E mais. Mesmo que o servidor cujos atos fossem objeto de inqué
rito administrativo não constituísse advogado por própria conta, seria 
obrigação da administração designar um defensor dativo para tanto, 
em respeito à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditó
rio pleno, pugnando-se, de modo expresso, pela aplicação da Súmula 
523 do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do processo disci
plinar4. 

cumprimento ao mandamento constitucional inserto no art. 5.2, inciso LV, da 
Constituição Federal. Desse modo, apesar de não haver qualquer disposição legal 
que determine a nomeação de defensor dativo para o acompanhamento das oitivas de 
testemunhas e demais diligências, no caso de o acusado não comparecer aos respecti
vos atos, tampouco seu advogado constituído - como existe no âmbito do processo 
penal -, não se pode vislumbrar a formação de uma relação jurídica válida sem a pre
sença, ainda que meramente potencial, da defesa técnica. Vale dizer, caso tivesse o 
Impetrante constituído advogado desde o início do processo, não se poderia 
cogitar de ofensa ao contraditório, na hipótese de nem o defensor nem o acu
sado optarem por não comparecer às audiências de instrução. Isso porque, 
embora os bens jurídicos envolvidos em ambos os casos sejam de valor rele
vante ('emprego' e ' liberdade'), somente este último constitui direito indispo
nível, daí a obrigatoriedade da presença efetiva do defensor desde o início do 
apuratório em todos os atos do processo, sob pena de nulidade. Entretanto, 
impende esclarecer que a constituição de advogado ou de defensor dativo é, também 
no âmbito do processo disciplinar, elementar à essência da garantia constitucional do 
direito à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O princípio da am
pla defesa no processo administrativo disciplinar se materializa, nesse par
ticular, não apenas com a oportunização ao acusado de fazer-se representar 
por advogado legalmente constituído desde a instauração do processo, mas 
com a efetiva constituição de defensor durante todo o seu desenvolvimento, 
garantia que não foi devidamente observada pela Autoridade Impetrada, a 
evidenciar a existência de direito líquido e certo a ser amparado pela via man
damental. Dessa forma, por imperativo constitucional, à luz dos precedentes 
desta Corte de Justiça, com a qual não se compatibiliza a autodefesa, em se 
cuidando de acusado sem habilitação científica em Direito, não há como dei
xar de reconhecer a nulidade ora pleiteada" (trecho do voto vencedor da min. 
Laurita Vaz, proferido no MS 10.837/DF, DJ 13/11/2006, disponível em http:/1 
www.stj.gov.br, acesso em 12/05/2008, e os grifos são meus). 

4 "Com efeito, a simples determinação legal facultando ao servidor acompa
nhar o processo disciplinar desde sua instauração pessoalmente ou por seu 
procurador não satisfaz a exigência constitucional inserida no art. 52, inc. LV, 
da Constituição Federal. Impõe-se a presença de advogado ou de defensor dati
vo para que, ao menos em tese, haja igualdade na relação jurídica estabelecida para 
fins de apuração do ilícito administrativo. Ademais, a Constituição Federal não Jaz 
distinção quanto à observância da ampla defesa e do contraditório para os acusados 
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Ou seja, a Corte responsável pela guarda e unificação da legislação 
federal, além de ter adentrado à esfera de competência do STF ao editar 
súmula de teor explicitamente constitucional, na mesma oportunida
de, negou vigência ao princípio do informalismo5, previsto expressamen
te no art. 22, parágrafo único, IX, da Lei 9.784/1999, que deve presidir o 
processo administrativo, justamente para permitir ao indivíduo que ele 
mesmo se defenda ou opte pela defesa técnica, caso queira, bem como 
faça com que este tipo de procedimento tenha curso mais fácil do que 
um processo judicial. 

Para guardar coerência, era necessário, também, que o STJ tivesse 
determinado a imprescindibilidade do advogado no inquérito policial, 
que precede a propositura de uma ação penal, pois, se aquele é tam
bém procedimento administrativo e que pode resultar numa constri
ção pessoal maior do que aquela aplicada no processo disciplinar, seria 
indispensável, do mesmo modo, que toda pessoa investigada pudesse 

tanto na esfera judicial quanto na administrativa. A doutrina também tem desta
cado esse entendimento. A propósito, transcrevo a lição de Léo da Silva Alves 
(Sindicância e Processo Disciplinar em 50 Súmulas, Brasília,- Brasília Jurídica, 
2005, p. 32): 'A Constituição Federal de 1988 equiparou os processos admi
nistrativos aos processos judiciais, como se observa na clara redação do art. 
5°, LV. Por conseguinte, não há diferença entre funcionário e réu. As mesmas 
garantias que tem o réu no processo penal têm o funcionário no processo disciplinar'. 
Com fundamento nessa compreensão doutrinária e jurisprudencial, no tocante à nu
lidade de processo disciplinar por cerceamento de defesa, deve-se, por conseguinte, 
ater-se à orientação sumulada do Supremo Tribunal Federal em relação ao acusado 
em processo penal, verbis: 'No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade 
absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu' 
(Súmula 523/STF). Desse modo, em outras palavras, inexistindo defesa do servidor 
público em processo disciplinar, há nulidade absoluta. Se houve defesa, mas que se 
deu de forma deficiente, a nulidade dar-se-á se houver demonstração de prejuízo" 
(trecho do voto do min. Arnaldo Esteves de Lima, proferido no MS 10.837/ 
DF, DJ 13/11/2006, disponível em http://www.stj.gov.br, acesso em 12/05/2008, 
e os grifas são meus). 

5 Muito embora alguns autores defendam a tese de que o mencionado princípio 
só atua em benefício do cidadão, como, por exemplo, Celso Antônio Bandeira 
de Mello (Curso de direito administrativo. 13il ed. São Paulo: Malheiros, 2001, 
p. 450), não há por que se fazer tal restrição, pois, se a economia processual 
e a instrumentalidade das formas presidem mesmo o processo judicial, em 
que as consequências das decisões são mais graves, muito mais no processo 
administrativo, que está sujeito a revisão pelo Poder Judiciário, inclusive em 
relação ao mérito, através da aplicação do princípio da proporcionalidade. 
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contar com advogado constituído ou defensor dativo, desde antes do 
seu indiciamento. No entanto, aquela Corte não chegou a tanto. 

Destaque-se que nem sequer foi levado em consideração o modo 
c?mo atuou ou não o servidor objeto do inquérito disciplinar, se ele 
simplesmente se omitiu na elaboração de sua defesa; se reclamou da 
administração a nomeação de um defensor dativo em razão de sua im
possibilidade de pagar as despesas de sua defesa técnica, o que descon
siderou não só o princípio do prejuízo em sede de nulidades processuais, 
mas, e sobretudo, solapou o princípio da atuação de qualquer pessoa 
se~~o os ~itames da boa-fé, que deve presidir todos os atos, quer da 
admm1straçao, quer do cidadão. 

Doravante, bastaria ao servidor quedar-se inerte, não constituir 
a~ vogado, e esperar que a administração se encarregasse de providen
Ciar a sua defesa, com ônus ainda maior para toda a sociedade. 

A_Jé~ dis~o, c~m .a edição da mencionada súmula, o STJ criou para 
a adm1rustraçao publica pelo menos três problemas de difícil solução: 
a) a possi?ilidade de inúmeros processos administrativos já concluídos 
serem ObJeto de ação anulatória, pela simples ausência de advogado 
atuando desde o início do procedimento; b) a dificuldade da conclusão 
~os .in~ué~itos disciplinares em curso e daqueles por instaurar, pela 
mex1stenc1a de advogado apto a atuar no feito em determinadas lo
calidades; e c) a elevação das despesas públicas na condução de tais 
expedientes, em razão da necessidade de serem nomeados defensores 
dativos nos casos em que o servidor não constituísse defesa técnica ele 
próprio. 

.O. prim_:iro dos problemas causaria um transtorno não só para a 
adiDlrustraçao como para o Judiciário, que se veria às voltas com um 
número razoável de novas demandas judiciais em que se discutiria a 
aus~nc~a ~a defesa técnica como causa de nulidade absoluta do proces
s? diSCiplmar, com as consequências financeiras daí decorrentes, espe
Cialmente o r:ssarcimento das remunerações dos servidores apenados 
co~ suspensao ou demissão, sem mencionar as despesas processuais 
da1 decorrentes, que gravariam, por certo, os entes públicos. 

O segundo determinaria, em muitos casos, a paralisação dos pro
cessos e a consequente prescrição do direito de punir, pois em inúme
ras localidades onde existem órgãos e entidades públicas não há uma 
estr.utura urban~ q~e conte com a presença de advogados particulares, 
mUit? ~e~os pubhcos, capazes de atuarem nos diversos procedimen
tos disc1plmares evenh1almente instaurados. 

Por fim, o terceiro problema determinaria um ônus a mais para 
os cofres públicos, além daquele decorrente do afastamento momentâ-
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neo dos servidores que integram a comissão disciplinar para apuração 
das faltas, pois seria necessário ou deslocar um defensor público para 
fazer as vezes da defesa técnica do servidor supostamente faltoso -
quer pela impossibilidade de ele nomear um advogado, quer pela sua 
omissão em assim proceder, o que ocorreria na maioria dos casos -
ou pagar honorários a um defensor dativo, nos termos, por exemplo, 
previstos na Resolução 558/2007 do Conselho da Justiça Federal (CJF). 
E aquilo que já tinha determinado um custo elevado, seja em razão 
do descompasso intersubjetivo que um processo disciplinar causa no 
âmbito de qualquer órgão ou entidade, seja em razão das despesas or
dinárias para sua conclusão, ver-se-ia ainda mais caro. 

Não que o servidor cujos atos venham a ser objeto de procedimen
to disciplinar não mereça defesa técnica, tampouco possa dela prescin
dir, pois, se se pode fazer cessar um processo punitivo já no seu nasce
douro, no âmbito administrativo, melhor que assim o seja, a fim de a 
controvérsia não se estender até o Judiciário, numa eventual demanda 
de anulação do processo. No entanto, quem deve fazer esta análise de 
conveniência de sua defesa técnica ser ou não feita na própria esfera 
administrativa é o servidor, não a administração, pois, no âmbito do 
processo disciplinar, o importante é o indivíduo poder se defender dos 
fatos que lhe são imputados e isso qualquer pessoa pode fazer, quer 
tenha formação jurídica quer não, desde que ela saiba, de modo claro e 
preciso, quais condutas negativas lhe estão sendo imputadas. 

Sem mencionar que uma série muito grande de pessoas deixaria 
de simplesmente promover sua defesa técnica no processo disciplinar 
apenas para, em seguida, alegar sua nulidade. Seria, pois, a premiação 
da própria torpeza: omito-me deliberadamente e esta omissão, no fu
turo, beneficiar-me-á. 

Melhor entendimento sobre o assunto, permissa venia, demonstrou 
o ministro Paulo Gallotti, vencido no julgamento do Mandado de Se
gurança 10.837/DF, ao defender que"[ ... ] a falta de procurador consti
tuído durante a fase de instrução do inquérito não configura nulidade, 
pois ao servidor acusado foi dada a oportunidade de acompanhar o 
processo pessoalmente, ou por intermédio de procurador, não poden
do, em razão de sua própria omissão, pretender ver reconhecida pre
tensa irregularidade a que teria dado causa"6

• 

6 Disponível em: http://www.stj.gov.br. Acesso em 12/05/2008. A mesma tese é 
defendida pelo STF, como exemplifica o trecho do voto do minístro Sepúl
veda Pertence no MS 23.192/DF, DJ de 06/04/2001, textualmente: "Não pode 
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Ora, se o Brasil adota o sistema de jurisdição una e se as deci
sões proferidas em sede de processo administrativo disciplinar não são 
definitivas, pois podem ser revistas pelo Poder Judiciário, em sede de 
processo que se desenvolve sobre o crivo de sujeito imparcial - o juiz 
_ e de acordo com as garantias plenas do contraditório e da ampla de
fesa, não há razoabilidade em se exigir a atuação de advogado, na seara 
administrativa, como condição de sua validade, por explícita violação 
dos aspectos da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, 
ínsitos à garantia do devido processo legal substanciaf. 

Ficássemos com o enunciado da Súmula 343 do STJ, veríamos, 
sem nenhuma sombra de dúvida, o incremento das demandas judiciais 
de anulação de processos administrativos e um perigoso incentivo à 
não instauração de tais expedientes, em razão das óbvias dificuldades 
na sua condução e conclusão, como já antes referido. 

Graças à atuação do STF, no exercício de sua competência máxima 
de guardião da Constituição Federal de 1988 e daquela expressamente 
prevista em seu art. 103-A, introduzido pela Emenda Constitucional 
45/2004, tivemos a edição e aprovação da Súmula Vinculante 5, pen
dente de publicação, em que aquela Corte Suprema afirma que "a falta 
de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar 
não ofende a Constituição". 

Ou seja, a Súmula 343 do STJ perdeu totalmente a sua eficácia, 
pois o art. 103-A determina a vinculação de todas as esferas de governo 
e órgãos do Poder Judiciário, exceto o Legislativo, ao seu enunciado, 
bem como o seu § 3º estabelece que caberá reclamação ao STF contra 
o ato administrativo ou a decisão judicial que a contrariar, podendo 
aquela Corte anular a decisão contrária à súmula. 

Assim, mesmo os eventuais processos judiciais instaurados com 
vistas à anulação de procedimentos administrativos disciplinares, cuja 
causa de pedir seja exclusivamente a alegada ausência de defesa técnica 
nomeada ou dativa, já podem ser extintos com resolução do mérito, 
julgando-se improcedente a demanda, nos termos da súmula vinculan
te do Supremo Tribunal Federal. 

agora se valer de sua omissão em acompanhar diligências das quais teve ci
ências para inquinar de nulidade o processo". Disponível em: http://www.stf. 
jus.br. Acesso em 12/05/2008. 

7 Cf. Nelson Nery Júnior (2000: 31-41) e João Batista Gomes Moreira (2005: 309-
20). 
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Com isso, o STF restabeleceu a normalidade do trato da questão 
na esfera administrativa e conseguiu evitar uma esperada avalanche 
de demandas de anulação de procedimentos administrativos, atuando 
rapidamente não só como Corte Suprema, na defesa da Constituição 
em si e de suas competências, mas também como eficaz promotor e 
administrador de política judiciária. 
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Processo administrativo disciplinar aplicável aos 
magistrados: uma leitura da Lei Complementar 

35/1979 e da Resolução 30 do Conselho Nacional 
de Justiça à luz da Constituição Federal de 1988 

Ivanir César Ireno Júnior1 

Segundo José dos Santos Carvalho Filho (2008: 876), "processo 
administrativo-disciplinar é o instrumento formal através do qual a 
Administração apura a existência de infrações praticadas por seus ser
vidores e, se for o caso, aplica as sanções adequadas". De conteúdo 
semelhante é o art. 148 do Estatuto dos Servidores Públicos Federais
Lei 8.112/1990 -,que conceituao processo administrativo-disciplinar 
como o "instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor 
por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha 
relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido". 

Respeitados os preceitos constitucionais que tratam direta ou in
diretamente da matéria (art. 37, caput, art. 41, § 12, art. 93, VIII, IX, X, 
art. 95, I etc.), alguns deles elevados à categoria de direitos e garantias 
fundamentais no Texto de 1988 (art. 52, XXXIX, LIV, L V, LVI, L VII, LX, 
LXITI, LXXVIII), de observância obrigatória, o processo administrativo 

1 Juiz federal substituto da 8ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Minas 
Gerais, mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC-Rio/ 
Faculdade de Direito Dom Hélder Câmara. 
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disciplinar no âmbito da administração públic~ brasileira tem disci
plina reguladora difusa2, dependendo do ente político (União, estado 
ou município), da esfera de poder (Legislativo, Executivo e Judiciário) 
e até mesmo do ente administrativo (administração direta e indireta, 
conselhos regionais de fiscalização de profissões etc.) ao qual esteja 
vinculado o agente público sobre o qual recai a imputação da infração. 
Nesse contexto, diversos textos normativos regulamentam o rito de 
tramitação e seus prazos, bem como o agente ou o órgão responsável 
pela instrução e julgamento do processo administrativo disciplinar. 

Em relação aos magistrados, essa disciplina reguladora difusa 
também s~ faz presente, tendo em vista a diversidade de órgãos doPo
der Judiciário prevista na Constituição Federal de 1988 (art. 92), inclu
sive de esferas diversas de poder (federal e estadual), muitos regidos 
por estatutos próprios3, que tratam, entre outros temas, do processo 
administrativo disciplinar a ser aplicado aos seus integrantes. A uni
dade de regulamentação repousa na Constituição Federal - conforme 
preceitos listados exemplificativarnente acima - e no Estatuto da Ma
gistratura Nacional (Lei Complementar 35/1979, em especial em seus 
arts. 25 a 28 e 40 a 48), que fixam princípios e regras de observância 
obrigatória para todos os diplomas legais ou regimentais4 que regulam 
órgãos específicos do Poder Judiciário e seus respectivos processos dis-

ciplinares. 
Diante dessa multiplicidade de leis e atos infralegais (regimentos 

e resoluções) regulamentando a matéria no âmbito do Poder Judiciá
rio, muitos dos quais incompatíveis com atos de superior hierarquia, o 
que gera insegurança jurídica no trato de matéria tão sensível, em boa 
hora, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no exercício da competên
cia prevista no art. 103-B, § 42, I, da CF/1988, editou a Resolução 30, de 
07/03/2007, uniformizando as normas relativas ao procedimento disci
plinar aplicável aos magistrados. Vale ressaltar que a resolução editada 
pelo CNJ nada tem de extravagante, não estando a invadir, em essên
cia, seara privativa de legislações próprias - estaduais ou federais -

2 Cf. José dos Santos Carvalho Filho (2008: 876). 

3 Entre outras, podem ser citadas: a Lei 5.010/1966, que organiza a Justiça Fede
ral de primeira instância (ver arts. 33 e 34), e Lei Complementar 59/2001 (Lei 
de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais). 

4 Cf. art. 156 da LC 59/2001 do estado de Minas Gerais, que remete ao regimen
to do Tribunal de Justiça a apuração de faltas e aplicação de penalidades aos 
magistrados. 
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sobre a matéria, e se mostra totalmente compatível com a CF/1988 e 
a com a LC 35/1979, ressalvadas pequenas observações pontuais que 
serão feitas adiante, sem a pretensão de esgotar o tema em análise. 

A primeira norma que merece destaque positivo na Resolução 30 
do CNJ encontra-se em seu art. 32, que dispõe: "O magistrado será re
movido compulsoriamente, por interesse público, quando incompati
bilizado para o exercício funcional em qualquer órgão fracionário, na 
seção, na turma, na câmara, na vara ou na comarca onde atue". Esse 
dispositivo, na forma corno redigido, resolve um déficit normativo his
tórico de explicitação das situações em que a pena de remoção compul
sória pode ser aplicada a magistrados. Em muitos casos, visando evitar 
penas mais gTaves, como as de disponibilidade, aposentadoria ou de
missão, tribunais aplicam a pena de remoção compulsória quando o 
caso, na verdade, não é de conduta incompatível com a permanência 
do juiz no órgão jurisdicional em que atua, mas sim na magistratura. 
Portanto, a partir de agora fica assentado que a penalidade de remoção 
deve ser imposta quando a falta funcional atribuída ao juiz estiver dire
tamente relacionada com o órgão jurisdicional em que atue, tornando 
incompatível a sua permanência nele, não podendo caracterizar, lado 
outro, conduta grave, incompatível com o exercício da judicatura, pas
sível de pena mais grave. 

Na linha do art. 27, § 32, da LC 35/1979, que autoriza o afastamento 
do magistrado de suas funções tão logo instaurado o processo adminis
trativo, a Resolução 30 traz importante inovação, ao estabelecer em seu 
art. 6a, parágrafo único5, prazo máximo para a manutenção dessa medi
da acautelatória do interesse público6, impedindo, assim, que delongas 
injustificadas na conclusão do processo possam transmudá-la em pena 
antecipada para o juiz processado. Lembre-se que o art. 27, § 32

, da LC 
35/1979 autoriza o afastamento até a decisão final do processo, situação 
que pode, em casos específicos de demora injustificada em sua condu-

5 "Instaurado o processo administrativo disciplinar, o Tribunal Pleno ou o Ór
gão Especial, onde houver, poderá afastar preventivamente o magistrado, 
pelo prazo de noventa dias, prorrogável até o dobro. O prazo de afastamento 
poderá, ainda, ser prorrogado em razão de delonga decorrente do exercício 
do direito de defesa". 

6 ~m,~uitos casos, a acusação que pesa contra o magistrado, com apoio em 
m~1aos concretos de materialidade e autoria, é de tamanha gravidade, que 
retira dele toda a independência, parcialidade e respeitabilidade para exercer 
a jurisdição. 
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são7, ser tida como inconstitucional, por violar o princípio constitucio
nal da presunção de inocência e, atualmente, o da duração razoável do 
processo (art. 52, LXXVIII). Registre-se, por fim, que o prazo fixado na 
Resolução é razoável, tendo levado em conta, inclusive, possíveis expe
dientes protelatórios de responsabilidade exclusiva da defesa. 

Outra medida que merece elogios, por prestigiar de forma irrepre
ensível o princípio da ampla defesa (art. 52

, LV, da CF/1988), encontra
se no art. 72, § 42, da Resolução, assim redigido: "Determinada a instau
ração do processo, o respectivo acórdão conterá a imputação dos fatos 
e a delimitação do teor da acusação. Na mesma sessão será sorteado 
o relator, não havendo revisor". Diferentemente do que acontece no 
direito penal e no processo penal, nos quais vigoram as exigências, res
pectivamente, de tipicidade fechada ou taxatividade8 e de imputação 
certa e detalhada9, o direito administrativo sancionador ainda não se 
sensibilizou para a importância dessas garantias como pré-requisitos 
do exercício da ampla defesa e do contraditório. 

Como pode ser extraído dos arts. 52, li, e 11, 111, da Resolução 30, 
é hipótese de aposentadoria compulsória e demissão de magistrados 
o ato de "proceder de forma incompatível com a dignidade, a honra 
e o decoro de suas funções", que constitui tipo incriminador aberto, 
passível de ser preenchido por situações fáticas diversas. Já no campo 
procedimental, é certo que o processo administrativo não exige a for
malização de uma peça de acusação que descreva, de forma certa e de
talhada, o fato imputado ao agente público, do qual deve se defender 
e que limitará uma possível condenação. Na prática, a administração 
vem se contentando com portarias imprecisas, que indicam generica
mente as supostas condutas infracionais, que serão verdadeiramente 
precisadas e indicadas ao longo do processo. Tais práticas impedem 
o conhecimento da acusação por parte do agente público processado, 
com graves prejuízos para o exercício de sua defesa. 

A partir da Resolução 30 do CNJ, pelo menos no que toca aos ma
gistrados, esse quadro está parcialmente alterado10

, tendo em vista a 

7 Em seu art. 72, § 52, a Resolução também fixa prazo para a conclusão do pro

cesso. 
8 Os tipos penais incriminadores devem estar previstos em lei, de forma clara 

e detalhada. Cf. Guilherme de Souza Nucci (2002: 35). 

9 A acusação veiculada na denúncia ou queixa deve delimitar com precisão o 
fato imputado ao autor. Cf. Afrânio Silva Jardim (2000: 148). 

10 Prevalece a tipicidade aberta das condutas passíveis de penalidade. 
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exigência imposta ao tribunal pleno ou ao órgão especial de, no ato de 
instauração do processo disciplinar, delimitar o teor da acusação, com 
a descrição dos fatos a serem investigados e julgados. Assim, a partir 
do conhecimento prévio, certo e detalhado da acusação, poderá o juiz 
processado melhor exercer o seu direito de defesa. 

No entanto, no que toca ao tema da publicidade dos processos 
administrativos disciplinares no âmbito da magistratura, a Resolução 
30 do CNJ merece censura, por não ter explicitado, em observância ao 
comando dos novos incisos IX e X do art. 92 da CF/1988, na redação 
determinada pela EC 45/2004, que a publicidade será a regra, e o sigilo 
a exceção, demarcando, objetivamente, os casos em que a situação ex
cepcional poderá ser adotada11

• Essa omissão vem contribuindo para 
que o sigilo, inclusive das sessões de julgamento, ainda seja a regra. Eis 
o teor dos citados dispositivos constitucionais: 

IX- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nuli
dade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, 
às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em 
casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interes
sado no sigilo não prejudique o interesse público à informação 
(redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 2004). 

X- as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e 
em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da 
maioria absoluta de seus membros (redação dada pela Emenda 
Constitucional 45, de 2004). 

Levando-se em consideração o teor da anterior redação de tais 
disposições normativas12

, bem como a regra geral de publicidade dos 
atos processuais constantes do art. 52

, LX, da CF/1988, parece ser claro 

11 Sobre o tema, dispôs a Resolução: "Art. 23. Em razão da natureza das in
frações objeto de apuração ou processo administrativo, nos casos em que a 
preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique 
o interesse público à informação, poderá a autoridade competente limitar a 
publicidade dos atos ao acusado e seus advogados". 

12 Esta a redação dos citados dispositivos constitucionais antes da EC 45/2004: 
"IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, 
e fundamen tadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, 
se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às 
próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes; X- as decisões ad
ministrativas dos tribunais serão motivadas, sendo as disciplinares tomadas 
pelo voto da maioria absoluta de seus membros" . 
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e inegável o entendimento de que os processos disciplinares, no âmbito 
da magistratura, sempre devem ser públicos, em especial as sessões de 
julgamento, somente podendo ser colocados sob sigilo em se fazendo 
presente a necessidade de preservação da intimidade dos interessados, 
mas desde que não fique prejudicado o interesse público à informação. 

Dentro desse contexto, e como não poderia ser diferente em um 
ambiente constitucional que enaltece o direito à informação (art. 511, 
XN) como pedra angular da democracia participativa, e a publicidade 
(art. 37) como pressuposto inarredável do controle sobre os poderes da 
República, pode-se indicar com precisão que, sempre que estiver sen
do apurada e julgada conduta de magistrado diretamente vinculada 
com as suas atividades jurisdicionais ou administrativas13, o processo 
disciplinar deverá ser público, vedada a imposição de sigilo. Outro en
tendimento não pode ser adotado, sob pena de, na defesa do direito à 
intimidade do acusado, prejudicar-se ou aniquilar-se o interesse públi
co à informação, sempre presente quando se está em discussão a legali
dade de atos jurisdicionais e administrativos editados em processos de 
natureza pública, sobre os quais o acesso da população não é vedado. 
Nesses casos, o resultado da ponderação de interesses milita em favor 
do interesse público no conhecimento da informação como mecanismo 
de controle externo das atividades do Poder Judiciário. 

Como exceção, a permitir o afastamento da publicidade, temos os 
casos em que estiver sendo apurada e julgada conduta privada de ma
gistrado, sem comunicação direta com suas atividades jurisdicionais 
ou administrativas, mas que, por se mostrarem incompatíveis com a 
dignidade, a honra e o decoro de suas funções, caracterizam infrações 
administrativas. Nesses casos, o resultado da ponderação de interesses 
milita em favor da proteção da intimidade, podendo ser mitigado o 
sistema de controle das ações da administração pública, que ficariam 
exclusivamente a cargo dos órgãos censores do Poder Judiciário14

. 

Diante do exposto, padecem de flagrante inconstitucionalidade 
ou merecem uma interpretação conforme a Constituição os arts. 27, 
§§ 211 e 62

, 43 e 44 da LC 35/1979, por instituírem, de forma obrigatória 
e genérica, o sigilo em relação aos processos disciplinares envolvendo 

13 Exemplo típico é o caso de corrupção, no qual o juiz recebe valores financei
ros ou outras vantagens para proferir decisões judiciais. Este entendimento 
também se aplica aos demais casos de crimes funcionais do Código Penal. 

14 Sem prejuízo da atuação do Ministério Público, nos termos do art. 911, § 511
, da 

Resolução 30 do CNJ. 
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magistrados. Tal pecha de inconstitucionalidade também alcança to
dos os dispositivos que, na mesma linha, garantem sem motivação 0 

sigilo de investigações criminais contra magistrados, benefício do qual 
não goza a quase totalidade dos investigados e acusados na "República 
Brasileira". 

Por fim, também merece censura a norma do art. 19, § 111, daRe
solução 30, por impedir, peremptoriamente, que denúncias anônimas 
sirvam de elemento para embasar a instauração de procedimento pre
liminar de investigação contra magistrado. Embora a regra deva ser 
a necessidade de identificação do denunciante, para que a notícia de 
infração penal ou administrativa possa servir de elemento embasador 
de uma investigação preliminar, à luz do disposto no art. 511, rv, da 
CF/1988, não se podem fechar as portas, em definitivo, para situações 
concretas especiais. A título de exemplo, pode ser citada a situação 
em que, mesmo sem autoria conhecida, a denúncia veicula fato grave, 
passível de conhecimento de ofício pelos órgãos censores da adminis
tração e/ou de persecução penal por ação pública, vem acompanhada 
de narrativa clara e detalhada e acompanhada de indícios probatórios 
no sentido de sua veracidade. Dentro desse cenário, não pode a admi
nistração dos tribunais se furtar de, agindo com cautela, sem expor o 
magistrado, colher elementos acerca dos fatos relatados na denúncia 
anônima para, em sendo o caso, dar início a um procedimento investi
gatório, ainda que de ofício, ou arquivar a peça apócrifa. 
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A desproporcional idade da pena de demissão 
prevista na Lei 8.112/1990 e a necessidade 

de sindicância antecedente à instauração do 
processo administrativo disciplinar 

Paulo Augusto Moreira Lima1 

Inicialmente, antes de partir para a abordagem teórica que o tema 
merece, peço licença para relatar um caso que presenciei enquanto tra
balhava como delegado no Departamento de Polícia Federal. Em certa 
data, um agente de polícia federal a mim subordinado, no exercício da 
função, travou ríspida discussão com colega de trabalho, motivada por 
divergências a respeito da maneira que determinado serviço deveria 
ser executado, e acabou por agredir fisicamente este último. 

O exemplo citado é apenas pano de fundo para falar sobre a ne
cessidade de prévia sindicância antecedente à instauração do processo 
administrativo disciplinar e a questão da proporcionalidade das pena
lidades previstas na Lei 8.112/1990. 

A desproporcionalidade da penalidade de demissão prevista na 
Lei 8.112/1990 

O autor da agressão e a vítima se entenderam após pedido de des
culpas daquele. Mas, como era de se esperar, foram instaurados inqué-

1 Juiz federal substituto da 10~ Vara da Seção Judiciária do Estado de Goiás. 
Mestre em direito penal. 
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rito policial e processo administrativo disciplinar para apurar a condu
ta descrita. No curso do inquérito, o delegado que o presidiu entendeu 
ter havido crime de lesão corporal de natureza leve, punido com pena 
de detenção de 3 meses a 1 ano, o que o levou a remeter os autos à Jus
tiça Federal sem sequer proceder a formal indiciamento, por se tratar 
de infração de menor potencial ofensivo, passível da transação penal, 
conforme arts. 61, c/c 76 da Lei 9.099/1995 e 22 da Lei 10.259/2001. 

Em princípio, poderia soar estranho, mas, mesmo resolvida a 
questão em âmbito criminal, o pior ainda estava por vir. O título IV da 
Lei 8.112/1990, que trata do regime disciplinar, em seu art. 132, VII, pre
vê penalidade de demissão nos casos de ofensa física, em serviço, a servidor 
ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. 

Embora o senso comum recrimine o fato citado e aceite a demis
são como medida justa, há que se ter em mente o ambiente em que foi 
praticado, marcado por uma rotina estressante2, em que certa dose de 
agressividade3 é exigida dos policiais para enfrentamento do perigoso 
dia a dia, até por uma questão de sobrevivência. Definitivamente, a 
atividade policial é diferenciada daquelas desempenhadas pelos de
mais agentes públicos. E, como o homem é produto do meio, soaria no 
mínimo falacioso dizer "ah, isso não ocorreria no Ministério Público ou 
na magistratura", até porque às vezes também acontece. Analisar a si
tuação dentro daquele ambiente, aos olhos do agressor e conforme seu 
modo de vida, corresponde ao que se denomina "contextualização", no 
meu sentir, sinônimo de interpretação inteligente dos fatos e da lei. 

O que nem mesmo a punição pela prática criminosa tem o condão 
de conseguir- perda do cargo- como efeito da condenação4 (art. 92, I, 
a e b, do Código Penal), em razão da pena em abstrato prevista, revela
se como resultado quase certo em âmbito administrativo. 

Não há dúvida acerca da cegueira do citado inciso VII do art. 132. 
Não importa o grau de agressão, tampouco o resultado daí advindo. 
Se esfaqueou ou desferiu disparo de arma de fogo, agrediu. Se empur
rou, agrediu da mesma forma. Ambos serão punidos aos olhos da Lei 
8.112/1990 na mesma medida. 

A comparação com o Código Penal é inevitável. Este prevê distin
ções relevantes no tocante às penas aplicadas para os crimes de lesão 

2 Somente no ano de 2005, quatro policiais federais se suicidaram. 
3 Expressão que não deve ser confundida com abuso ou violência despropor

cional. 
4 Salvo se condenado a pena máxima. 
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corporal leve (detenção de 3 meses a 1 ano), grave (reclusão de 1 a 5 
anos), gravíssima (reclusão de 2 a 8 anos), com resultado morte (reclu
são de 4 a 12 anos), sem contar as causas de aumento e diminuição, a 
lesão culposa e a contravenção penal de vias de fato. Mesmo que sem 
querer, garantiu os princípios da proporcionalidade e da individuali
zação da pena, que começam na lei. 

Poder-se-ia objetar que o Código Penal descreve várias gradações 
de pena para o caso de agressão física (lesão corporal), porque se reveste 
de maior gravidade que as punições disciplinares. Referida tese trata-se 
de embuste jurídico, assim como "quem pode o mais pode o menos" 
é outro. De fato, a demissão aplicada administrativamente às vezes é 
mais deletéria que a condenação a pena privativa de liberdade, conside
rando-se não só que a perda do cargo no Direito Penal não é obrigatória 
e precisa ser expressa e fundamentada na sentença penal, mas também 
que a progressão de regime após cumprimento de 1/6 da pena minimi
za sobremaneira o real período em que o eventual condenado permane
ce encarcerado. Assim, perder o cargo administrativamente, em regra, 
revela-se pior que eventual condenação criminal por lesão leve. 

Ao remar na contramão do Código Penal e ignorar a intensidade 
da agressão e diferentes possibilidades de resultados daí advindos, a Lei 
8.112/1990 acabou por violar frontalmente o princípio da proporcionali
dade. Como bem sustenta o juiz federal Juliano Taveira Bemardes (2007: 

62), "o princípio da proporcionalidade serve como parâmetro normativo 
para controlar a constitucionalidade material tanto da atividade legisla
tiva quanto das funções administrativas e mesmo judiciais (v.g., na dosi
metria de pena, na concessão e revogação de medidas cautelares)". 

Nesse aspecto, como mecanismo de controle de excesso de poder, 
norma esparsa na Constituição (Bonavides, 2006: 434), se o art. 132, VII, 
não obedeceu ao princípio da reserva legal constitucional (proporcio
nalidade legislativa), cabe à autoridade competente em âmbito admi
nistrativo aplicar a penalidade de suspensão (proporcionalidade ad
ministrativa ou executiva), ainda que não prevista expressamente para 
o fato, caso entenda ser a demissão medida extremamente severa em 
face do caso concreto (v.g., lesão ínfima). Definitivamente, a individua
lização da pena não deve ficar restrita ao âmbito criminal, sob pena de 
afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da 
República (art. 12, III, da Constituição Federal). 

A ideia tradicional de que a administração não pode deixar de 
aplicar a lei com base em suposta inconstitucionalidade de lei merece 
ser superada por dois fundamentos: a) a lei continua sendo aplicada, 
porém de modo a preservar sua constitucionalidade material; b) mes-
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mo a presunção de constitucionalidade das leis e a atividade vinculada 
da administração para aplicação de penalidades não impedem inter
pretação do administrador com vistas a tutelar em primeiro plano os 
direitos fundamentais, fim maior do direito. 

Por fim, não há que se perder o foco de que a simples agressão física 
(lesão corporal de natureza leve) no direito penal foi rebaixada para infra
ção de menor potencial ofensivo, requisito suficiente para evitar lavratura 
de auto de prisão em flagrante e possibilitar realização de transação penal, 
pelo que os rigores da Lei 8.112/1990 também devem ser abrandados. 

Necessidade de sindicância antecedente ao procedimento 
administrativo disciplinar 

No tocante à análise acerca da necessidade de sindicância antece
dente ao procedimento administrativo disciplinar, leciona o professor 
José dos Santos Carvalho Filho (2005: 769) que este último não depende 
de prévia sindicância para sua instauração, salvo se a lei expressamen
te assim exigir. Referido posicionamento ecoa o pensamento predomi
nante na doutrina brasileira. 

Todavia, acredito que a questão não se afigura tão simples assim. 
A mera instauração de processo administrativo disciplinar traz graves 
consequências ao agente público. A título de exemplo, na esfera do 
Departamento de Polícia Federal, a abertura de PAD obsta eventual 
pedido de remoção do servidor ou mesmo possibilidade de liberação 
para viajar em missão. Ademais, todos os integrantes do órgão passam 
a saber o que ocorreu, uma vez que a portaria de instauração é publi
cada em boletim de serviço interno, de amplo acesso. As comissões de 
concurso exigem certidão negativa de processos disciplinares nos casos 
de candidatos que sejam servidores públicos. Sem contar que eventual 
demora na conclusão do processo disciplinar potencializa ainda mais 
seus efeitos danosos. 

Não por outro motivo, em regra, há necessidade de prévia sindicân
cia, meio hábil a minimizar a existência de processos disciplinares temerá
rios. Somente em hipóteses excepcionalíssimas seria possível a dispensa 
da sindicância, a exemplo de desmembramento de PAD já instaurado. 

Ao analisar o título V da Lei 8.112/1990 de maneira sistemática, 
mormente o art. 146, o qual preceitua que sempre que o ilícito prati
~ado ensejar penalidade de demissão, entre outras, será obrigatória a 
mstauração d.e processo disciplinar, não há nenhum dispositivo que 
permita concluir ser possível a dispensa de prévia sindicância. Somen
te está escrito que a punição decorrerá necessariamente de PAD. Ao 
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revés, o art. 145, ill, diz que da sindicância poderá resultar instauração 
de processo disciplinar. Qualquer interpretação diversa revela-se in
constitucional por afronta ao princípio do devido processo legal. 

Na esteira da tese ora defendida, o professor Celso Antônio Ban
deira de Mello (2002: 289) levanta a necessidade de instrução do proces
so disciplinar com os autos da sindicância prévia, o que nos permite 
concluir ser esta obrigatória em seu entendimento. 

Mais urna vez, devemos fazer um paralelo entre o que ocorre no 
direito administrativo e no direito processual penal, considerando que 
as consequências advindas dos processos disciplinares às vezes são 
mais graves que aquelas decorrentes deste último. Destarte, nada mais 
lógico que assegurar a ambos os mesmos direitos e garantias. A impos
sibilidade de instauração de ação penal sem prévio inquérito policial 
fundamenta-se no reconhecimento de que o processo também é uma 
espécie de pena, porque dele, em regra, sobrevém algum mal. Inegável 
que o processo administrativo disciplinar pode se tomar tão kafkiano 
quanto o penal. E onde há a mesma razão deve ser aplicado o mesmo 
direito (ubi eadem ratio, ibi eadem legis). 

Desse modo, ressalto o propósito do presente trabalho, consisten
te em estimular a reflexão sobre algumas práticas ainda adotadas pela 
administração pública, que insistem em sobrepujar os mais relevantes 
direitos fundamentais em prol de seculares e ultrapassados dogmas, 
corno o princípio da legalidade administrativa, apto a merecer releitura 
com viés constitucional. 

Após demorado processo disciplinar, angústia, promessas, decep
ções, surpresas e apoio da esposa e dos amigos, o agente de polícia 
federal foi finalmente punido com pena de suspensão. Continua de
sempenhando suas funções da melhor maneira possível. 
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O processo administrativo disciplinar dos 
magistrados e a Resolução 30/2007 do 

Conselho Nacional de Justiça 
Manoel José Ferreira N unes1 

O objetivo deste trabalho é o de cumprir o subitern ill.2 do edital 
do X Encontro de Juízes Federais da 1 ~ Região, realizado pela Escola 
da Magistratura Federal da 1 a Região, na cidade de Belém do Pará, no 
período de 09 a 11/04/2008, versando sobre ternas de direito adminis
trativo e de direito ambiental. 

Os três tópicos que trago para reflexão fazem parte do terna que 
foi objeto de uma das conferências, qual seja, a do professor José Ar
mando da Costa, sobre processo administrativo disciplinar, aplicável 
aos magistrados, por força da Resolução CNJ 30, de 07/03/2007, tendo 
corno debatedor o desembargador federal Carlos Moreira Alves, do 
TRF 1 ª Região. 

Na parte da conferência que diz respeito à aplicação subsidiária 
das Leis 8.112/1990 e 9.784/1999 ao processo administrativo disciplinar 
em questão, por força do art. 24 da Resolução CNJ 30/2007, ocorreu-me 
dúvida quanto à aplicação dos institutos da prescrição e da decadên
cia, quanto à suspensão do direito à exoneração ou à aposentadoria até 
a conclusão do processo administrativo (art. 172 da Lei 8.112/1990) e 
quanto à aplicação da Súmula STJ 343, sendo este último aspecto abor-

1 Juiz federal aposentado. 
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dado pelo debatedor, permanecendo, porém, a dúvida, depois das ex
planações do conferencista sobre a matéria. 

Inicialmente, tenho dúvida quanto à natureza jurídica da mencio
nada Resolução, uma vez que, como consta de sua parte introdutória, 
foi expedida com base no § 211 do art. 511 da Emenda Constitucional 45/ 
2004, segundo o qual "até que entre em vigor o Estatuto da Magistra
tura, o Conselho Nacional de Justiça, mediante resolução, disciplinará 
seu funcionamento e definirá as atribuições do Ministro-Corregedor". 
(Grifei.) 

Ocorre que o corpo da norma não contém apenas o "funciona
mento" do colegiado mas também outras regras, inclusive as que di
zem respeito ao processo administrativo disciplinar dos magistrados. 

Nesse diapasão, quero crer que a norma não está instituindo re
gras processuais, nem poderia fazê-lo, principalmente nos aspectos que 
dizem respeito a restrições de direitos, que só podem ser disciplinados 
por lei, no sentido técnico. Estaria ela, isto sim, fazendo uma espécie de 
consolidação ou de compilação das normas existentes sobre a matéria. 

Se assim é, deve-se interpretar com cautela o referido art. 24, que 
manda aplicar "aos procedimentos disciplinares contra magistrados, 
subsidiariamente, as normas e os princípios das Leis n. 8.112/90 e 
9.784/99". Do contrário, o ato normativo, em vez de compilar, estaria 
legislando. 

Uma das matérias trazidas a debate pelo conferencista diz respei
to à aplicação dos institutos da prescrição e da decadência, previstos 
respectivamente nas Leis 8.112/1990 (art. 142) e 9.784/1979 (art. 54). 

No particular, entendo que esses dispositivos são específicos do 
processo administrativo disciplinar dos servidores públicos e do pro
cesso administrativo genérico e não são aplicáveis ao processo admi
nistrativo disciplinar dos magistrados, por falta de previsão legal es
pecífica. 

Com efeito, tendo a Resolução CNJ 30/2007 a natureza de norma 
de conciliação ou de compilação de textos legais preexistentes, não po
deria trazer para o âmbito do processo administrativo dos magistrados 
normas restritivas ou ampliativas dos direitos destes, pois, se assim 
fosse, ela estaria indo além da mera consolidação ou da compilação. 
Como já disse, estaria legislando. 

Como a prescrição e a decadência são institutos que só podem 
ser criados por lei, no sentido técnico, isto é, por norma elaborada pelo 
poder competente, segundo o processo legislativo próprio, previsto na 
Constituição Federal, e como não há nenhuma lei específica sobre a 
matéria, haveria necessidade de elaboração de lei dispondo diretamen-
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te sobre esses institutos no âmbito do processo administrativo discipli
nar dos magistrados. 

Além disso, a lei em questão só poderia ser lei complementar, à 
vista do que dispõe o art. 93 da Constituição Federal. Não é demais 
lembrar que as principais sanções disciplinares estão arroladas nos in
cisos do mencionado dispositivo constitucional, pelo que a prescrição 
e a decadência são institutos que só poderiam ser aplicados à matéria, 
mediante previsão em lei complementar. 

Considerando-se que a lei complementar prevista no art. 93 da 
Constituição Federal ainda não foi elaborada, seria de se aplicar ao pro
cesso administrativo em questão os títulos 11 e III da Lei Complementar 
35/1979, na parte recepcionada pela mesma Lei Maior. 

Uma vez que, na referida lei complementar, não há dispositivo 
atinente à prescrição e à decadência, nem previsão para aplicação sub
sidiária das Leis 8.112/1990 e 9.784/1979, até mesmo porque são poste
riores, a conclusão a que se chega é a de que não há, no ordenamento 
jurídico pátrio, previsão legal para aplicação desses institutos ao pro
cesso administrativo disciplinar dos magistrados. 

Por via de consequência, cairiam no vazio todas as discussões 
ocorridas na referida conferência quanto à aplicação de tais institutos, 
inclusive quanto ao art. 172 da Lei 8.112/1990, de modo que o magistra
do, mesmo respondendo a processo administrativo disciplinar, pode 
pedir exoneração ou aposentadoria. 

No que diz respeito à aplicação da Súmula STJ 343, segundo a 
qual "é obrigatória a presença de advogado em todas as fases do pro
cesso administrativo disciplinar", a questão foi levantada pelo deba
tedor, tendo o conferencista feito comentários acerca do objetivo da 
súmula como sendo o de proporcionar defesa técnica ao indiciado e, 
consequentemente, o de cumprir o objetivo maior, qual seja, o da am
pla defesa, assegurado pelo inciso LV do art. 511 da Constituição Fe
deral. No entanto, não foi respondida de forma direta a indagação do 
de batedor. 

A propósito, quer-me parecer que, também no particular, tal sú
mula não é aplicável ao processo administrativo dos magistrados, por
que, além das explicações do conferencista já mencionadas, o magistra
do não precisaria de advogado, porque a sua defesa técnica não seria 
prejudicada, na medida em que, presumivelmente, ele está preparado 
para tal mister. 

Aliás, a matéria está disciplinada no § 511 do art. 27 da Lei Com
plementar 35/1979, segundo o qual, "finda a instrução, o Ministério 
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Público e o magistrado ou seu procurador terão, sucessivamente, vista 
dos autos por 10 (dez) dias, para razões". (Grifei.) 

Entendo que este dispositivo foi recepcionado pelo art. 93 da 
Constituição Federal, pelo que não seria de se aplicar a mencionada 
súmula à matéria. 

São estas as considerações que trago para reflexão sobre a matéria. 
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Aspectos polêmicos da responsabilidade 
extracontratual do Estado no direito brasileiro 

Márcio Barbosa Maia1 

1 Objetivo central do presente estudo 

A responsabilidade civil do Estado é um daqueles temas jurídi
cos cujo tratamento doutrinário, em linha de princípio, não revela a 
dimensão singularmente complexa de sua aplicação no campo social e 
jurídico, principalmente no dia a dia forense. 

O objetivo central da presente reflexão consiste em se enfrentar, 
mais a título provocativo do que em termos de profundidade, alguns 
dos pontos mais polêmicos da responsabilidade extracontratual do Es
tado, a começar de sua própria natureza jurídica. 

A responsabilidade por omissão do Estado, por suas relevantes 
consequências, também será objeto de análise. 

Finalmente, também será objeto de reflexão um dos mais polê
micos requisitos da responsabilidade extracontratual do Estado, qual 
seja, o nexo de causalidade, onde residem as maiores divergências no 
contexto da interpretação e da aplicação do instituto. 

Convém assinalar que, em vista dos acanhados limites do presen
te estudo e diante das inúmeras controvérsias reinantes sobre o nexo 

1 
Juiz federal da 2n Vara da Subseção Judiciária de Uberaba/MG e professor de 
direito administrativo da Universidade de Uberaba. 
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de causalidade, tentaremos centrar nossas reflexões em torno do pro
palado desdobramento da responsabilidade extracontratual do Estado 

nas modalidades risco integral e risco administrativo. 
Dessa forma, analisaremos tal dicotomia em função de duas si

tuações: I) danos decorrentes de acidentes nucleares (Lei 6.453/1977 e 
Decreto 911/1993); TI) danos decorrentes de "atentados terroristas, atos 
de guerra ou eventos correlatos contra aeronaves de mat:_rícula brasilei
ra operadas por empresas brasileiras de transporte aéreo público" (Lei 

10.744/2003 e Decreto 5.035/2004). 
Ao final, serão lançadas algumas conclusões provisórias e cons-

truídos alguns pontos de partida para proporcionar discussões futuras 
mais fecundas e aprofundadas a respeito das premissas a serem espo-

sadas ao longo desse artigo. 

2 A natureza jurídica da responsabilidade civil do Estado 

Assinale-se, desde logo, que a expressão responsabilidade extra

contratual do Estado afasta, de plano, a responsabilidade do poder pú

blico decorrente de relação contratual de qualquer natureza. 
Por mais óbvia que pareça tal colocação, algumas vezes se cons

tata certa confusão doutrinária e jurisprudencial quanto à natureza 
jurídica da responsabilidade civil do Estado à luz do art. 37, § 6

2
, da 

CF/1988 no tocante às relações entre os usuários de um serviço público 
e a respectiva entidade responsável por sua prestação

2
• A maior parte 

2 Veja-se, com efeito, o seguinte trecho do Informativo STF 458 Qulgar:'e_n~o 
do RE 459.749): "O Tribunal iniciou julgamento de recurso extraordmano 
interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de J_u.stiça do ~s~ado de 
Pernambuco que, com base no princípio da responsabihdad~ ob}e.tlVa (CF, 
art. 37, § 62), condenara a recorrente, empresa privada concesswnana de ser
viço público de transporte, ao pagamento de indenização por ~ano mo~al 
a terceiro não usuário, atropelado por veículo da empresa. O mm. Joaquun 
Barbosa, relator, negou provimento ao recurso por entender que a respon
sabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privad~ pres:adoras, ~e ser
viço público é objetiva também relativamente aos terceiros nao usuanos do 
serviço". A nosso sentir, a responsabilidade objetiva nos moldes do art. 37, 
§ 62, da CF/1988 é restrita ao terceiro não usuário dos serviços públicos (res
ponsabilidade extracontratual), visto que os usuário~ contam c~m as prerro
gativas constantes do Código de Defesa do Consumidor (relaçao contratual 

de consumo). 
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dos danos causados aos usuários dos serviços públicos por entidades 
privadas (concessionárias, permissionárias, etc.) são de índole contra
tual, em função da incidência da relação trilateral do contrato de con
cessão (poder concedente, concessionária e usuário). Em tais situações, 

0 direito do usuário a um "serviço adequado" consta do respectivo 
contrato de concessão ou permissão, bem como as responsabilidades 

daí decorrentes. 
Imagine-se, por exemplo, que um cidadão em veículo particu

lar, no transcurso de Uberlândia/MG a Ribeirão Preto/SP, sofra dois 
acidentes em função da má conservação da rodovia. O primeiro foi 
perto da cidade de Uberaba, na BR-050, rodovia federal administra
da diretamente pelo poder público federal por intermédio do Dnit. O 
segundo acidente ocorreu na rodovia Anhanguera (SP-330), rodovia 
estadual administrada por uma concessionária - pessoa jurídica de 
direito privado prestadora de serviço público. Nas duas hipóteses, in
cide, em tese, o art. 37, § 62, da CF/1988? Pensamos que somente na 
primeira hipótese (acidente ocorrido na BR-050), visto que o segundo 
acidente, desde que fique comprovado pelo particular usuário, decor
reu de uma quebra do dever da concessionária de prestar um serviço 
público adequado, à luz da Lei 8.987/1995 e do respectivo contrato de 
concessão. 

E nem por isso o usuário de um serviço público contratual osten
tará menos prerrogativas do que os usuários abrangidos pela respon
sabilidade extracontratual do Estado. Por vezes, a responsabilidade 
contratual confere maiores prerrogativas aos usuários, como as decor
rentes da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo a mais 
eloquente a inversão do ônus da prova, a qual não pode ser invocada 
no contexto da aplicação do art. 37, § 62

, da CF/1988. 

3 A responsabilidade extracontratual do Estado por omissão e 
as divergências doutrinárias e jurisprudenciais 

A fonte normativa atual da responsabilidade extracontratual do 
E~tado no direito brasileiro é o art. 37, § 62, da Constituição da Repú
blica de 1988: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 
se~s agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o di
reito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 
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Segundo entendimento doutrinário consolidado a respeito do 
tema, com diferenciações mais de cunho terminológico do que de fun
do, a responsabilidade extracontratual do Estado repousa nos seguin
tes requisitos: I) conduta estatal, lícita ou ilícita, material ou jurídicaa, 
atribuível a um agente público, nessa qualidade, ou a pretexto de exer
cer a função pública; 11) dano patrimonial ou moral; III) nexo de cau
salidade entre o dano e a conduta estatal; IV) ausência de excludentes 

totais ou parciais, como a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, a 
ação de terceiras pessoas, o caso fortuito e a força maior. 

Menos harmônica, porém, é a posição doutrinária e jurispruden
cial quanto à abrangência da responsabilidade extracontratual obje
tiva no que concerne às condutas omissivas e comissivas dos agentes 
estatais, a partir da matriz constitucional acima transcrita. Para grande 
parte da doutrina dos administrativistas e uma ala da jurisprudência, 
os danos decorrentes de conduta estatal omissiva são de índole sub
jetiva e, de outra banda, há entendimento de que a responsabilidade 
estatal objetiva compreende tanto os prejuízos causados por atos co
missivas como também por atos omissivos. Tal questão é significati
vamente relevante, na medida em que a responsabilidade subjetiva, 
regida pelos cânones do direito privado, admite, em favor do Estado, 
a faculdade de desconstituir a alegação de culpa perpetrada pelo ad
ministrado, mesmo nas hipóteses em que ocorre o fenômeno de sua 
presunção legal, o que não seria viável em sede de responsabilidade 
estatal objetiva. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2001: 518-9) e Celso Antônio Ban
deira de Mello (2001: 818-9) sustentam que os danos causados por atos 
omissivos de cunho estatal só podem render ensejo à responsabilidade 
subjetiva, mesmo porque a omissão sempre envolve a quebra de um 
"dever de agir". 

Na jurisprudência o assunto também suscita divergências. 
O Supremo Tribunal Federal ainda não pacificou seu entendimen

to acerca da matéria, embora se possa detectar uma forte tendência de 
sua jurisprudência em prestigiar a universalização da responsabilidade 
objetiva para os danos decorrentes tanto de condutas omissivas quanto 
de condutas comissivas dos agentes estatais. 

3 Não se faz referência à conduta estatal omissiva ou comissiva em função da di
vergência instaurada pela doutrina e pela jurisprudência a seguir examinada. 
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A 2~ Turma do STF praticamente uniformizou seu entendimento 
acerca da admissibilidade dos atos omissivos em sede de responsabili
dade objetiva4 e a 1 ª Turma ainda não pacificou tal questão5• 

Dentro de nossa ótica, a presente matéria não pode seguir a lógica 
do tudo ou nada. Passemos a justificar a nossa posição. 

Há dois tipos de condutas omissivas na seara da responsabilidade 
extracontratual do Estado. 

A primeira delas decorre da teoria da falta do serviço público (jau
te du service public) construída pela jurisprudência francesa (Conselho 
de Estado), cuja maior preocupação foi a de submeter o poder público, 
no que concerne à sua responsabilidade civil, aos ditames do direito 
público (publicização da culpa administrativa). Tanto é verdade que, 
no contexto de tal doutrina, não se fala propriamente em culpa perso
nalizada em um agente público (culpa in concreto, ou subjetiva), e, sim, 
na culpa da atividade abstratamente considerada (culpa anônima do 
serviço público, ou in genere), que se exterioriza na ausência, deficiência 
ou demora em sua prestação aos administrados. 

Ora, em tal circunstância, devem prevalecer os cânones da respon
sabilidade objetiva do Estado, visto que, na teoria da falta do serviço, 
não se indaga sobre a negligência, imprudência ou imperícia de um 
determinado agente público, e, sim, um serviço público omisso, inefi
ciente ou demorado, independentemente dos agentes responsáveis por 
sua prestação. A imputação de culpa a uma pessoa determinada ou de-

4 Menciona-se, a título de exemplo, o seguinte trecho do acórdão lavrado no RE
AgR 481.110, relator: ministro Celso de Mello, 2~ Turma, DJU de 09/03/2007: 
':Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabi
lidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano· 
(b) ~causalidade material entre o 'eventus damni' e o comportamento positiv~ 
(açao) ou negativo (omissão) do agente; (c) a oficialidade da atividade cau
sal e ~e~iv~ ~p~tável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica 
condtçao, mctdtdo em conduta comissiva ou omissiva, licitude, ou não, do 
comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente de responsa
bilidade estatal". 

5 
Nesse sentido menciona-se o seguinte trecho do acórdão lavrado no RE 140.270 
relator: ministro Marco Aurélio, DJU de 18/10/1996: "REsPONSABILIDADE CIVIL: 
ESTADO. MORTE DE POLICIAL MILITAR. ATO OMISSIVO VER SUS ATO COMISSIVO. Se 
de um lado, em se tratando de ato omissivo do Estado, deve o prejudicado 
demonstrar a culpa ou o dolo, de outro, versando a controvérsia sobre ato 
comissivo - liberação, via laudo médico, do servidor militar, para feitura de 
curso e prestação de serviços - incide a responsabilidade objetiva". 
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terrninável, por outro lado, afigura-se imprescindível para a incidência 
do regime de responsabilidade subjetiva inerente ao direito privado. 

Coisa completamente diversa é a responsabilidade extracontratu
al do Estado por conduta negligente de um determinado agente públi
co. Tal responsabilização subjetiva do Estado é plenamente suscetível 
de ocorrer em algumas situações em que não militam os requisitos da 
responsabilidade objetiva do poder público. Imagine-se, por exemplo, 
um servidor público que, fora de suas atribuições específicas, causa 
danos a terceiros no contexto de um acidente envolvendo urna viatura 
pública que estava utilizando em um passeio no final de semana. Se 
ficar demonstrado que o Estado, por culpa in eligendo ou in vigilando, 
tenha contribuído para o eventus damni (utilização irregular do veículo 
público), o poder público poderá ser solidariamente responsabilizado 
pelos danos negligentemente causados aos particulares. Em tal situa
ção incide o Código Civil, e não o art. 37, § 62

, da CF/1988. 

4 O nexo de causalidade como requisito mais polêmico da 
responsabilidade extracontratual do Estado 

4.1 As teorias do nexo de causalidade 

Yussef Said Cahali (1996: 95-6), invocando as lições de Roberto 
Brebbia, assim resume as doutrinas existentes a respeito da relação de 

causalidade: 
1) Teoria da equivalência das condições: Esta doutrina susten

ta que todas as condições que conduzem a um resultado são 
a causa desse resultado, sejam rnediatas ou imediatas (conditio 
sine qua non); 

2) Teoria da causa próxima e da causa direta: Esta doutrina (tal 
corno a da causa eficiente) procura selecionar, entre todas as 
condições de um resultado, urna de particular relevância, a que 
considera causa; a teoria da causa próxima, pelo menos em sua 
formulação inicial, escolhe corno causa a condição cronologica
mente mais próxima do evento que se quer imputar; 

3) Teoria da causalidade eficiente: De acordo com esta doutrina, as 
condições que conduzem a urn resultado não são equivalentes, 
e existe sempre um antecedente que, em virtude de um intrín
seco poder qualitativa ou quantitativamente apreciado, é a ver
dadeira causas do evento; causa seria, pois, para esta teoria, a 
que tem um intrínseco poder de produção do fenômeno; 
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4) Teoria negativa de Mayer: M. E. Mayer aceita os postulados da 
teoria da equivalência das condições para chegar a urna posi
ção negativa do problema da causalidade, porque entende que, 
sendo toda condição sine qua non relevante, carece de impor
tância, na prática, comprovar a existência de urna relação de 
causalidade para o efeito de imputação das consequências; o 
que resultaria decisivo sob tal aspecto seria a indagação da cul
pabilidade; 

5) Teoria da causalidade adequada: Esta doutrina sustenta, assen
tando, assim, a sua discrepância fundamental com a doutrina 
da equivalência, que não basta que um fato seja condição de 
um resultado para que o agente se possa considerar autor desse 
evento, toda vez que as condições não sejam equivalentes; 

6) Teoria do dano direto e imediato ou teoria da interrupção do 
nexo causal: Só admite o nexo de causalidade quando o dano 
é efeito necessário de urna causa, o que abarca o dano direto e 
imediato sempre, e, por vezes, o dano indireto e remoto, quan
do, para a produção deste, não haja concausa sucessiva. Os da
nos indiretos ou remotos não se excluem só por isso; em regra, 
não são indenizáveis, porque deixam de ser efeito necessário, 
pelo aparecimento de concausas. Suposto não existam estas, 
aqueles danos são indenizáveis. 

O Supremo Tribunal Federal, em sede de responsabilidade ex
tracontratual do Estado, adotou a última teoria mencionada - teoria 
do dano direto e imediato ou da interrupção do nexo causal, confor
me pode se extrair de dois julgados envolvendo danos causados por 
detentos foragidos: "Não ofende o§ 62 do art. 37 da CF [ ... ] acórdão 
que reconhece o direito de indenização a herdeiros de vítima de ho
micídio praticado por detento logo após sua fuga"6• "Por ofensa ao 
art. 37, § 62

, da CF/88 [ ... ],a Turma reformou acórdão do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que julgara procedente ação 
indenizatória movida contra o Estado por viúva de vítima de homicí
dio praticado por detento, meses após sua fuga da prisão. Inexistên
cia de nexo de causalidade entre a falha do sistema de vigilância do 
Estado e o dano sofrido"7• 

~ Informativo 194 (RE 136.247). 
7 Informativo 109 (RE 181.118). 

149 



1so 1 ARGUMENTO 

4.2 Risco integral versus risco administrativo: uma dicotomia possível? 

Hely Lopes Meirelles (1996: 562), entre nós, popularizou o desdo
bramento do risco, em sede de responsabilidade extracontratual obje
tiva do Estado, nas modalidades risco administrativo e risco integral. 
Para o notável publicista, o risco administrativo preconiza uma res
ponsabilidade objetiva relativizada, na medida em que poderá ser ex
cluída, no todo ou em parte, diante da concorrência de alguns eventos, 
tais como: força maior, caso fortuito, culpa exclusiva ou concorrente da 
vítima e ação de terceiras pessoas. A modalidade risco integral, à sua 
vez, não admite a invocação de qualquer excludente. 

Por outro lado, anota Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2002: 528) 

que a maior parte da doutrina dos administra ti vistas não acompanha o 
entendimento preconizado por Hely Lopes Meirelles, pois "mesmo os 
autores que falam em teoria do risco integral admitem as causas exclu
dentes de responsabilidade". 

Em realidade, entendemos que a propalada exclusão da responsa
bilidade objetiva diz respeito à exclusão do nexo de causalidade, visto 
que outros eventos, que não a conduta estatal omissiva ou comissiva, é 
que ensejarão a ocorrência do resultado danoso. Assim, a responsabi
lidade objetiva pelo risco integral na visão divulgada por Hely Lopes 
Meirelles equivaleria a uma espécie de responsabilidade absoluta, vis
to que dispensaria, inclusive, o nexo causal enquanto requisito impres
cindível para a constituição de uma relação de causa e efeito do evento 
danoso. 

Na esteira desse entendimento é a doutrina de Yussef Cahali (1996: 

41) quando preleciona que - deslocada a questão para o plano da cau
salidade, qualquer que seja a qualificação que se pretende atribuir ao 
risco (integral ou administrativo) - aos magistrados se permite a ex
clusão ou atenuação daquela responsabilidade quando fatores outros, 
voluntários ou não, tiverem prevalecido na causação do dano, provo
cando o rompimento do nexo de causalidade, ou apenas concorrendo 
como causa na verificação do dano injusto. 

Nessa ordem de considerações, cumpre formular a seguinte inda
gação: o direito brasileiro consagra alguma espécie de responsabilidade 
objetiva do Estado de natureza absoluta (risco integral na terminologia 
de Hely Lopes Meirelles)? 

A resposta a tal indagação será objeto dos próximos dois itens do 
presente estudo (responsabilidade estatal por danos nucleares e por 
danos causados por atentados terroristas, atos de guerra ou eventos 
correlatos contra aeronaves brasileiras). 
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4.3 A responsabilidade civil do Estado por danos nucleares 

A maior parte da doutrina no Brasil, segundo Celso Antonio Pa
checo Fiorillo (2006: 204), entende que a responsabilidade civil do Esta
do por danos causados por acidentes nucleares é da modalidade risco 
integral, ou responsabilidade absoluta dentro de nossa perspectiva. 

Muitos autores argumentam que a responsabilidade estatal decor
rente de danos nucleares é integral a partir da redação do art. 21, XXIII, 
c, da CF/1988: "a responsabilidade civil por danos nucleares independe 
da existência de culpa". 

Com a devida vênia, não se pode extrair da redação do art. 21, 
XXIII, c, da CF/1988 nenhum respaldo hermenêutica para o entendi
mento de que a responsabilização do Estado por danos nucleares não 
seja suscetível de invocação de excludentes totais ou parciais. 

É que o art. 21, XXIII, c, da CF/1988, por si só, não consagra ne
nhuma inovação relativamente à responsabilidade extracontratual do 
Estado consagrada genericamente no § 62 do art. 37, pois qualquer 
modalidade de responsabilidade objetiva "independe da existência 
de culpa". 

Por outro lado, dentro de nossa ótica, é louvável atribuir ao Esta
do maiores responsabilidades decorrentes de acidentes nucleares, des
de que por intermédio de legislação expressa, pois somente assim os 
agentes públicos competentes redobrariam as cautelas necessárias para 
prevenir quaisquer danos daí provenientes, dada a gigantesca reper
cussão social que acarretariam, ainda que decorressem de sabotagem 
(culpa exclusiva de terceira pessoa) ou de eventos naturais ou huma
nos imprevisíveis (caso fortuito e força maior). 

Interessante notar que tanto a Lei 6.453, de 17/10/1977, como o De
creto 911, de 03/09/1993, que promulgou a Convenção de Viena sobre 
responsabilidade civil por danos nucleares, adotaram um regime de 
responsabilidade estatal objetiva significativamente maior do que a or
dinária, visto que, em algumas hipóteses, o operador ("pessoa jurídica 
devidamente autorizada para operar instalação nuclear") responde pe
los danos causados mesmo diante de dano causado exclusivamente por 
culpa da vítima. Em tal situação, "o operador será exonerado, apenas 
em relação a ela, da obrigação de indenizar" (art. 62 da Lei 6.453/1977 e 
art. IY, 2, do Decreto 911/1993). 

Por outro lado, o art. 82 da Lei 6.453/1977 prescreve que "o opera
dor não responde pela reparação do dano resultante de acidente nucle
ar causado diretamente por conflito armado, hostilidades, guerra civil, 
insurreição ou excepcional fato da natureza". 
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Tal restrição, a nosso ver, é compatível com a Constituição de 
1988, que não estabelece regime de responsabilidade absoluta em sede 
de danos nucleares, e com o Decreto 911/1993, cujo art. IV, 3, b, estabe
lece: "Exceto na medida em que o Estado da Instalação dispuser em 
contrário, o operador será responsável pelos danos nucleares causados 
por acidente nuclear devido diretamente a urna catástrofe natural de 
caráter excepcional". 

Outro ponto relevante é que a Lei 6.453/1977, art. 92, estabelece 
limites financeiros para a responsabilidade estatal por danos nucleares. 
Entendemos que a mencionada limitação financeira só é razoável para 
os casos específicos de responsabilidade objetiva extraordinária esta
belecida legalmente (corno a prevista no art. 611 da Lei 6.453/1977). Nos 
demais casos, sob a regência de urna responsabilidade objetiva estatal 
ordinária, a limitação financeira se afigura desarrazoada, na medida 
em que restringe, indevidamente, um dever constitucionalmente im
posto ao Estado. 

4.4 A responsabilidade civil do Estado por atentados terroristas, atos de 
guerra ou eventos correlatos contra aeronaves de matrícula brasileira 

operadas por empresas brasileiras de transporte aéreo público 

No calor do contexto histórico do dia 11 de setembro de 2001 
(atentado terrorista contra os Estados Unidos), o governo brasileiro 
editou a Lei 10.744, de 09/10/2003, que dispõe sobre a assunção pela 
União de responsabilidades civis perante terceiros no caso de atenta
dos terroristas, atos de guerra ou eventos correlatos, contra aeronaves 
de matrícula brasileira operadas por empresas brasileiras de transporte 
aéreo público, excluídas as empresas de táxi aéreo. 

Assinale-se, por interessante, que a Lei 10.744/2003, que também 
disciplina urna responsabilidade estatal objetiva de índole extraordi
nária, retira de seu alcance algumas frações de responsabilidade civil, 
tais corno os danos morais afetos "à honra, ao afeto, à liberdade, à pro
fissão, ao respeito aos mortos, à psique, à saúde, ao nome, ao crédito e 
ao bem-estar[ ... ]". 

Da mesma forma que a lei que disciplinou a responsabilidade 
civil por danos nucleares, a Lei 10.744/2003, art. 111, § 12

, também esta
beleceu limites financeiros: "O montante global das despesas de res
ponsabilidades civil referidas no caput fica limitado ao equivale em 
reais a US$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de dólares dos Estados Unidos 
da América)". 
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O art. 22 do Decreto 5.035/2004, que regulamenta o disposto na 
Lei 10.744/2003, estabelece que a assunção de responsabilidade estatal 
objetiva extraordinária "poderá ser suspensa a critério do Poder Execu
tivo a qualquer tempo". 

Veja-se, assim, que nada impede que o Estado possa assumir 
maiores responsabilidades do que aquelas que a própria Constituição 
Federal lhe outorgou ordinariamente - responsabilidade objetiva -, 
desde que o faça em nome da justiça social, da dignidade da pessoa 
humana e dos princípios que norteiam a administração pública. 

5 Conclusões 

1) A responsabilidade objetiva do Estado, em face de sua natureza 
extracontratual e na forma em que estabelecida no § 62 do art. 37 da 
CF/1988, não se aplica aos danos causados aos usuários de serviço pú
blico decorrentes de contrato de concessão. 

2) A responsabilidade do Estado por omissão pode ser objetiva 
ou subjetiva. A conduta estatal omissiva que enseja a responsabilidade 
objetiva nos moldes do § 611 do art. 37 da CF/1988 é a decorrente da 
aplicação da doutrina da falta do serviço (faute du service dos franceses) 
nas modalidades omissão, deficiência ou demora na prestação do ser
viço público. A conduta estatal omissiva que enseja a responsabilidade 
subjetiva nos moldes do Código Civil é a que decorre da negligência, 
imperícia ou imprudência de um agente público determinado, nas hi
póteses em que não militam os requisitos da responsabilidade estatal 
objetiva. 

3) A teoria adotada pelo direito brasileiro acerca do nexo de cau
salidade em sede de responsabilidade objetiva do Estado é a do dano 
direto e imediato ou da interrupção do nexo causal. 

4) O desdobramento da responsabilidade objetiva do Estado em 
risco integral e risco administrativo é inconsistente, na medida em que 
tal distinção não repousa em critério conceitual ou ontológico entre as 
duas modalidades de risco pretendidas. Em realidade, o nexo causal 
e as suas excludentes é que definirão o alcance da responsabilidade 
estatal objetiva em cada caso concreto. 

5) O art. 21, XXIII, c, da CF/1988 (responsabilidade por danos nu
cleares) não consagrou urna espécie de responsabilidade estatal pelo 
risco integral ou absoluta, mas antes urna responsabilidade objetiva 
ordinária. 

6) Nada impede, contudo, que a legislação infraconstitucional ado
te urna responsabilidade estatal objetiva extraordinária, corno fizeram 
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as Leis 6.453/1977 (responsabilidade decorrente de danos nucleares) e 
10.744/2003 (responsabilidade decorrente de atentados terroristas, atos 
de guerra ou eventos correlatos, contra aeronaves de matrícula brasi
leira operadas por empresas brasileiras de transporte aéreo público). 
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Responsabilidade do Estado: 
nexo causal versus imputação 

Marcelo Lobão1 

1 Considerações preliminares 

O acolhimento da responsabilidade do Estado pela ordem jurídica 
representou avanço extraordinário do direito como ciência, além de ter 
outorgado foros de autonomia ao direito público. Mais do que uma 
regra ou princípio, o reconhecimento de que o Estado também tem o 
dever de indenizar constitui corolário do Estado democrático de direi
to, decorrência direta da submissão dos poderes públicos ao império 
do ordenamento jurídico. Por isso, Eduardo Garcia de Enterría (1996: 

355), citando Hauriou, afirmou que "o princípio da legalidade [ ... ] e o 
de responsabilidade patrimonial dos entes públicos constituem, para 
ele [Hauriou], os dois grandes suportes estruturais do Direito Admi
nistrativo[ ... ]" . 

Como se sabe, o prenúncio da responsabilidade do Estado foi feito 
por via indireta, através da admissão da responsabilidade dos funcio
nários e agentes estatais, a exemplo do que fez o direito alemão (art. 
839 do BGB). 

Entretanto, diante da insuficiência dos princípios de direito priva
do para fundamentar a obrigação do Estado de reparar os danos cau
sados por seus agentes, sobretudo a partir da teoria organicista formu-

I Juiz federal substituto da sa Vara da Seção Judiciária do Estado de Goiás. 
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lada por Gierke, a culpa individual do funcionário cedeu lugar à falta 
do serviço (jaute du service) como pressuposto para a responsabilidade. 
Concebeu-se, assim, a teoria da culpa ou falta administrativa, cuja constru
ção se atribui ao Tribunal de Conflitos francês, em decisão proferida no 
caso Blanco, em 18732

• 

Embora representasse evolução significativa no processo de afir
mação do instituto da responsabilidade do Estado, a teoria da falta ad
ministrativa cederia lugar, ainda no século XIX, à teoria do risco. O 
modelo objetivo, concebido pelos juristas franceses, inicialmente fun
cionou como uma resposta ao crescente aumento dos acidentes nas fá
bricas que surgiam por obra da revolução industrial. Os autores dessa 
construção teórica partiram da premissa de que aquele que exerce ati
vidade perigosa deve assumir os riscos e reparar o dano dela decorren
te, de modo que não demorou muito para que a teoria fosse transposta 
para o terreno publicista, em vista do recrudescimento do intervencio
nismo estatal e, por conseguinte, do aumento dos danos causados pelo 
próprio Estado. 

É preciso reconhecer, entretanto, que o direito positivo demorou 
a acompanhar o avanço que a doutrina e a própria jurisprudência im
primiam ao instituto. Somente a partir do início do século XX, o prin
cípio da responsabilidade do Estado começou a despontar em alguns 
ordenamentos. A Constituição de Weimar formulou, em seu art. 13, 
que, "se, no exercício da potestade pública a ele confiada, o funcionário 
infringe os deveres que o cargo lhe impõe frente a terceiros, a respon
sabilidade alcança por princípio o Estado ou a Corporação da qual se 
encontra a serviço". 

Nesse período inicial, a obrigação do Estado de reparar só sur
gia nos casos de atos ilegais ou injustos dos funcionários públicos, em 
contraposição à teoria objetiva, fundamentada basicamente na relação 
de causa e efeito entre o fato estatal e o dano. É por esse motivo que a 
maioria dos autores designam essa primeira etapa como fase da teoria 
civilista da culpa. 

2 O "caso Blanco" refere-se à ação de indenização promovida, perante tribunal 
civil francês, pelos pais de uma criança atropelada por um vagonete perten
cente à fábrica de tabaco de Bordéus. Após a arguição de conflito positivo de 
competência, o Tribunal de Conflitos determinou ser administrativa a com
petência, haja vista que a causa tinha como objeto a responsabilidade decor
rente do mau funcionamento do serviço público. 
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De qualquer modo, a sistematização da teoria do risco é atribuída 
a Leon Duguit (1931: 306), que a fundamentou na ideia de um seguro 
social, suportado pelo erário, para socorrer a quem sofre prejuízo cau
sado pelo funcionamento do serviço público, ainda que normal. 

Mas foi Renato Alessi (1949: 64) quem melhor sintetizou o pensa
mento de Duguit, ao afirmar que "o que deve predominar é uma noção 
objetiva de responsabilidade da administração pública, baseada uni
camente sobre a lesão de um direito subjetivo de um particular [ ... ] 
prescindindo da culposidade da lesão ou da ilegitimidade da conduta 
lesiva.[ ... ] Toda lesão é ressarcível, sem que se deva perquirir se o dano 
provém de uma conduta culposa ou de uma conduta ilegítima". 

Sobre a teoria objetiva, Carlos Roberto Gonçalves (2003: 22) escre
veu o seguinte: 

Uma das teorias que procuram justificar a responsabilidade ob
jetiva é a teoria do risco. Para esta teoria, toda pessoa que exerce 
alguma atividade cria um risco de dano para terceiros. E deve 
ser obrigada a repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de 
culpa. A responsabilidade civil desloca-se da noção de culpa 
para a ideia de risco, ora encarada como "risco-proveito", que se 
funda no princípio segundo o qual é reparável o dano causado 
a outrem em consequência de uma atividade realizada em bene
fício do responsável (ubi emolumentum, ibi onus); ora mais gene
ricamente como "risco criado", a que se subordina todo aquele 
que, sem indignação de culpa, expuser alguém a suportá-lo. 

Conceituando-a como a obrigação legal de ressarcir os danos cau
sados a terceiros por suas atividades, Yussef Said Cahali (1996: 9) assi
nala que a responsabilidade do Estado se basta com a verificação do 
nexo de causalidade entre o procedimento omissivo ou comissivo da 
administração pública e o evento danoso. Assim sendo, ele rejeita a 
distinção seguida por outros autores entre risco integral e risco admi
nistrativo. Veja-se como ele relata seu pensamento: 

É que, deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer 
que seja a qualificação que se pretenda atribuir ao risco como 
fundamento da responsabilidade objetiva do Estado - risco 
integral, risco administrativo, risco-proveito -, aos tribunais 
se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade 
quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido na 
causação do dano, provocando o rompimento do nexo de causali
dade, ou apenas concorrendo como causa na verificação do dano 
injusto. (1996: 41) 
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A propósito, Cahali define "dano injusto", o marco referencial de 
sua tese, como aquele que tem como causa exclusiva ou concorrente a 
atividade, regular ou irregular, da administração pública. Desse modo, 
se tem como causa exclusiva o fato da natureza, do próprio prejudi
cado ou de terceiro, o dano deixa de qualificar-se juridicamente como 
injusto, afastando a responsabilidade estatal. 

Em síntese, Yussef Said Cahali entende que a questão da respon
sabilidade do Estado desloca-se para a investigação da causa do evento 
danoso, objetivamente considerada. Tendo sido o dano causado exclu
siva ou concorrentemente pela atividade, ainda que regular, do Estado, 
o dano é considerado injusto, merecendo reparação. Caso contrário, se 
a causa tiver sido outra, o dano não mais é injusto, eximindo-se o Esta
do de responsabilidade. 

Hely Lopes Meirelles praticamente afirma que a questão dares
ponsabilidade objetiva se resume na diferença entre as modalidades de 
risco administrativo e risco integral, concluindo ter sido aquela a ado
tada pelo direito brasileiro. Esquece o ilustre publicista que, conforme 
alerta Yussef Said Cahali (1996: 40), o problema é resolvido no campo da 
causalidade: se se entender que risco integral supõe a culpa (ou, me
lhor, fato) da vítima, a obrigação do Estado já estará pré-excluída pela 
interrupção do nexo causal. 

Como se verifica, ao contrário das concepções anteriores, o mo
delo objetivo se contenta, fundamentalmente, segundo a doutrina tra
dicional, co"m a existência de nexo de causalidade entre o ato, ato-fato 
ou fato do Estado e a violação a direito subjetivo. Por isso, assim como 
a responsabilidade do Estado representa o centro do direito público, o 
nexo de causalidade ocupa, para a teoria objetiva, o ce·me da dogmáti
ca do instituto. 

Pode-se dizer, portanto, que para a doutrina o nexo de causalida
de representaria a síntese dos demais elementos do suporte de fato da 
obrigação de indenizar, justamente por ter marcado e ditado a própria 
evolução do instituto. 

O papel proeminente outorgado pela doutrina tradicional ao nexo 
causal - que, aliás, remonta à filosofia de Hume - ofuscou a vista da . 
maioria dos autores e impediu que eles distinguissem nexo causal e im
putação. E é justamente nessa diferença que reside a explicação da omis
são, por exemplo, como suporte de fato da responsabilidade do Estado. 

Ao advogar a tese de que a causalidade é apenas uma entre mui
tas categorias de determinação, notadamente no âmbito do direito penal, 
Gabriel Pérez Barberá (2006: 49) sustenta que a doutrina tradicional, "en 
lugar de ensayar otro tipo de explicaciones para ese y otros fenômenos, 
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ha optado por cambiar la formulación del encunciado causal, eliminan
do de él el componente genético". 

2 O nexo de causalidade 

Mesmo que não seja o núcleo do instituto, o vínculo de causa e 
efeito entre o fato que se imputa ao Estado e a violação do direito3 é 
sem dúvida, elemento essencial do suporte fático da responsabilidad~ 
na hipótese em que o evento é determinado por ato comissivo. 

Como brilhantemente assevera Eduardo Garcia de Enterría (1996: 

395), as dificuldades nascem com o próprio conceito de relação causal, 
que resiste a ser definida aprioristicamente com caráter geral. Isso por
que há acontecimentos lesivos que se apresentam não como efeito de 
uma causa apenas, senão como resultado de um complexo de fatos e 
condições, agrupados em uma ou em várias séries, as quais podem ser 
autônomas entre si, ou dependentes umas das outras, e, em maior ou 
menor medida, dotadas de certo poder causal em sua individualidade. 

Com o objetivo de equacionar esses entraves, a doutrina formulou 
várias teorias sobre a relação de causalidade, de tal forma inconciliáveis 
entre si que, se aplicadas à análise de uma mesma hipótese, identificar
se-iam causas distintas para um mesmo evento danoso. Seja como for, as 
principais construções teóricas são: teoria da equivalência das condições, 
teoria da causalidade adequada e teoria da interrupção do nexo causal. 

A teoria da equivalência das condições, que foi bem recepcionada 
pelo direito penal, propõe serem causas todos os fatos ou condições que 
tenham contribuído para o resultado final. Ou seja, causa é todo evento 
que, se faltasse, o dano não teria se produzido (conditio sine qua non). 

Nessa perspectiva, a fabricação e a venda da pistola a pessoa que, 
com ela, comete crime, também seriam causas do dano, o que leva a 
teoria a resultados absurdos. 

Assim, como observa Wilson Melo da Silva (1962: 212-3), "A teoria 
~a equivalência das condições, inegavelmente exata sob os ângulos da 
filosofia e da lógica, ao propor uma regressão infinita às causas anterio
res, poderia, pelos transbordamentos inevitáveis, sancionar injustiças". 

:ara contornar as incoerências da teoria da equivalência, juristas 
alemaes conceberam a teoria da causalidade adequada. Segundo essa 

3 
Pontes de Miranda (1958: 185, XXII) ponderou que causação é entre o fato 
(a_to, ato-fato e fato stricto sensu) e o dano, e não entre o responsável, que pode 
nao ser o agente, e o dano. 
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concepção, para que um ato mereça ser considerado causa do dano, é 
preciso que seja em si mesmo idôneo para produzi-lo segundo a expe
riência comum, ou seja, que tenha uma especial aptidão para produzir 

o efeito lesivo. 
Somente nesses casos se pode dizer, segundo a teoria, que a ativi-

dade tomada em consideração constitui a causa eficiente, a causa pró
xima e, portanto, a causa verdadeira do dano (in iure non remota causa, 

sed proxima spectatur). 
Parte da doutrina pátria, à vista do texto do art. 1.060 do Código 

Civil revogado e do art. 403 do estatuto vigente, segundo os quais as 
perdas e danos decorrentes da inexecução de obrigações negociais só 
abrangem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto 
e imediato, sustenta que o direito brasileiro adotou a teoria da causalida
de adequada4, inclusive em matéria de responsabilidade do Estado

5
• 

Entretanto, Caio Mário da Silva Pereira (2001: 79) ensina que, de
pois de ter surgido, "bafejada por uma aura de prestígio, a doutrina da 
causalidade adequada sofreu vigorosa crítica, entrando em desprestí
gio". Os arautos da sua ruína lhe desferiram severas críticas, sobretudo 
quanto à imprecisão do critério utilizado para determinar qual evento 

seria a "causa adequada". 
Para não incidir no erro de levar a causalidade ao infinito ou a 

formulações probabilísticas, uma concepção satisfatória sobre o liame 
causal deve partir do reconhecimento de que várias causas, referentes 
a sujeitos ou a coisas diferentes, podem contribuir para a produção de 
uma lesão a direito. Então, faz-se a exclusão dos fatos que, a toda evi
dência, não tiveram poder determinante no resultado lesivo. 

Trata-se, pois, de exercício de caráter negativo, que remete a aná
lise do tema à causa estranha, ou seja, aquele evento cuja interferência 

interrompe o nexo de causalidade. 
Atribui-se a Dumoulin e Pothier a descoberta dessa premissa, cujos 

contornos, agora algo rejuvenescidos, foram definidos por Enneccerus 
(1966: 72) na forma da teoria da interrupção do nexo causal. Agostinho 
Alvim (1949: 304) a denominou de teoria da relação causal imediata, 
pois implica na existência de uma relação de causa e efeito, direta e 
imediata, entre a inexecução da obrigação e o dano. 

4 José de Aguiar Dias (1973: 314-15), Sérgio Cavalieri Filho (2008: 53) e Marti
nho Garcez Neto (1972: 43). 

5 Almiro do Couto e Silva (1995: 28-9). 
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A interrupção causal ocorreria toda vez que, devendo impor-se 
um determinado resultado como normal consequência do desenrolar 
de certos acontecimentos, tal não se verificasse pelo surgimento de 
uma circunstância outra que, com anterioridade, fosse aquela que aca
basse por responder por esse mesmo resultado (Enneccerus, 1966, 304). 

É justamente essa circunstância anterior que constitui a denominada 
"causa estranha". 

De sorte, a teoria da interrupção do nexo causal é a que melhor 
explica o liame de causa e efeito entre o fato e a violação a direito, 
segundo o testemunho da doutrina mais autorizada. Não é outro o en
tendimento de Vilson Rodrigues Alves (2001: 76): 

Esse nexo de causalidade afere-se pela teoria da interrupção do 
nexo causal, que, sem penetrar nos meandros de ordem subjeti
va, afasta os inconvenientes das outras duas teorias existentes, 
a teoria da equivalência das condições e a teoria da causalidade 
adequada. 

Basta que se retire, em se considerando a linha de desdobramen
to físico-causal, o ato positivo ou negativo, e, se assim o dano 
não se daria, a relação de causalidade é. 

O Supremo Tribunal Federal abona o entendimento de que foi 
essa a teoria adotada pelo direito brasileiro. É o que emerge da ementa 
da decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Extraordi
nário 130.764/PR, conduzido pelo voto do ministro Moreira Alves6

: 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO DECORRENTE DE AS

SALTO POR QUADRILHA DE QUE FAZIA PARTE PRESO FORAGIDO VÁRIOS 

MESES ANTES. 

- A responsabilidade do Estado, embora objetiva por força do 
disposto no artigo 107 da Emenda Constitucional n. 1/69 (e, 
atualmente, no parágrafo 6.0 do artigo 37 da Carta Magna), não 
dispensa, obviamente, o requisito, também objetivo, do nexo de 
causalidade entre a ação ou a omissão atribuída a seus agentes e 
o dano causado a terceiros. 

- Em nosso sistema jurídico, como resulta do disposto no ar
tigo 1.060 do Código Civil, a teoria adotada quanto ao nexo 
de causalidade é a teoria do dano direto e imediato, também 

denominada teoria da interrupção do nexo causal. Não obstante 
aquele dispositivo da codificação civil diga respeito à impro-

6 DJ de 07/08/1992, p. 350. 
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· ente denominada responsabilidade contratual, aplica-se pnam al . 1 . 
ele também à responsabilidade extracontratu , m~ us1v:_ a 
objetiva, até por ser aquela que, sem q~aisquer constderaçoes 
de ordem subjetiva, afasta os inconveruentes .d:s outras duas 
teorias existentes: a da equivalência das condtçoes e a da cau-

salidade ad~quada. 
_No caso, em face dos fatos tidos como certos pelo acórdão r~-

. do e com base nos quais reconheceu ele o nexo de causalt-
corn , bil'd d 
dade indispensável para o reconhecimento da responsa ~ a e 
objetiva constitucional, é inequívoco que o .n:xo ode causalidade 
inexiste, e, portanto, não pode haver a inadencta d~ re~ponsa
bilidade prevista no artigo 107 da Emenda Conshtuoonal n. 
1/69, a que corresponde o parágrafo 6.12 do artigo 37 da atual 
Constituição. Com efeito, o dano decorrente do assalto ~~r un:a 
quadrilha de que participava um dos eva~idos da' p~tsao nao 
foi 0 efeito necessário da omissão da autondade publica que o 
acórdão recorrido teve como causa da fuga dele, mas resulto~ 
de concausas, como a formação da quadrilha, e o assalto ocorn
do cerca de vinte e um meses após a evasão. 

Recurso extraordinário conhecido e provido. (Grifo meu) 

3 O problema da imputação 
A imputação é 0 fenômeno jurídico consistente na relação de deter

minação entre o agente e o fato lesivo. En~u~to, no terreno ~o nexo de 
causalidade, se analisa a relação naturalíshca de caus~ ~ efelto entre o 
fato e a lesão, aqui a atenção centra-se na relação teleologzca entre o fato 

e o agente. _ · 1 d 
Como dito, imputação não se confunde com causaçao mater~a o 

fato. Causalidade e imputação são, como muitas outr~s, cat:go.n~s de 
determinação do evento: aquela, de viés natural~stico, ~pl~c~-se a hipotese 
de ato comissivo unívoco; esta, ao contrário, aphca-se a hipot~se em que a 
explicação ontológica da ocorrência do evento repouse urucarne~t~ em 
suas razões, motivos, propósitos, objetivos ou outros dados subJetivos 

ou valorativos (Barberá, 2006: 61). 
Requer-se, portanto, a realização de juízo de valor no pr~ce~so ~e 

aferição do vínculo de imputabilidade. Além disso,.~ impu~açao e mais 
abrangente do que 0 nexo causal, pois a responsab11idad~ e ~esde log,o 
excluída se não estiver demonstrada a relação de determmaçao_teleolo
gica entre 0 agente e 0 evento, mesmo nas hipóteses de causaçao natu-

ralística do dano. 
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No que se refere especificamente à responsabilidade do Estado, 
a imputação se apóia nos seguintes títulos jurídicos: qualidade atual 
de agente público do autor do ato; titularidade da coisa ou atividade 
lesiva ou do serviço público cuja prestação haja produzido a violação; 
risco criado; dever de comissão. Esse elenco não é exaustivo, pois, do 
confronto dialético diário entre direito e realidade, novas explicações 
ontológicas podem ser acrescidas àquele rol. 

Ao determinar que o Estado responderá pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, o art. 37, § 62, da Consti
tuição Federal estabeleceu uma das formas de imputação à administra
ção da violação a direito. Nessa esteira, "agentes" são pessoas físicas 
incumbidas, definitiva ou transitoriamente, com ou sem remuneração, 
de exercer alguma função estatal. 

O constituinte de 1988 não fez alusão a "funcionário", como a 
constituição anterior, nem a "representante", termo adotado pelo Có
digo Civil, o que demonstra que o texto vigente procurou maior abran
gência, compreendendo inclusive o funcionário de fato. 

Desse modo, imputam-se ao Estado os atos ou atos-fatos lesivos 
praticados por agentes-órgãos, agentes-funcionários e agentes-repre
sentantes (Alves, 2001:112). Mas não basta que tenha a qualidade de 
agente o autor ou causador do fato para que este seja imputado ao 
Estado. É mister que o agente pratique o fato lesivo nessa qualidade, 
ou seja, no desempenho da função pública ou pelo menos a pretexto 
de desempenhá-la (Meirelles, 2000: 601). Só assim o fato será, ipso iure, 
atribuído ao Estado, mesmo que não tenha havido culpa ou dolo do 
agente. 

Como assinalado, a imputabilidade não se esgota na qualidade 
atual de agente público do autor do dano. A experiência demonstra 
que, não raro, a identificação do agente não é possível, seja por este se 
ocultar sob o manto da burocracia, seja simplesmente por não haver 
um agente ("dano anônimo"). Mas nem por isso a ofensa a direito fica
rá sem reparação, porquanto a doutrina tem encontrado outros títulos 
ou formas de imputar ao Estado o fato lesivo. 

A titularidade da coisa ou da atividade lesiva ou mesmo do ser
viço público cuja prestação haja produzido a violação é título bastante 
para se atribuir ao Estado a determinação do dano. Ainda que a ativi
dade tenha sido realizada legitimamente ou o serviço prestado segun
do os padrões exigidos pela lei, ocorrendo violação a direito, o fato será 
imputado ao Estado. 

Nesse sentido, o caso fortuito, por se caracterizar pela interiorida
de do evento, ao contrário da força maior, é imputável à administração. 
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Como bem disse Enterría (1996: 392), o caso fortuito consiste em evento 
diretamente ligado à constituição, à natureza íntima, ao funcionamen
to mesmo da empresa ou serviço público. 

Tomado como fundamento da responsabilidade do Estado pelos 
partidários da teoria objetiva, o risco é melhor situado como uma A d~s 
modalidades de imputação. Assim, como bem lembra Celso Antoruo 
Bandeira de Mello (2000: 823), há violações a direito que não são cau
sadas nem por agentes estatais nem pela empresa administrativa, mas 
por meras situações de risco criadas pelo Estado. 

Como hipóteses dessa natureza, podemos citar os danos causados 
por explosão de depósito militar por qualquer razão, assassínio de pre
sidiário por outro, acidente sofrido por aluno nas instalações de escola 
pública, etc. Em casos como esses, ao Estado imputa-se o evento lesivo 
por ter sido ele o criador da situação de risco. 

A propósito, dada a inaproveitabilidade da distinção sugerida por 
alguns autores entre risco-criado, risco-proveito, risco-integral, deve-se 
entender por risco tão somente o perigo atual ou provável decorrente 
da atividade estatal, qualquer que seja ela. 

Fatos ofensivos a direito subjetivo, mesmo que não sejam decor
rentes de ação de agente público, de empresa administrativa ou presta
ção de serviço público, ou de situação de risco criada pelo Estado, ser
lhe-ão imputados se a administração tinha o dever jurídico de impedir 
a sua ocorrência. Cuida-se de dever de comissão, cujo descumprimento 
(isto é, a omissão y atribui ao Estado a causação do fato lesivo. Ressalte
se, no entanto, que o dever jurídico não só é o previsto abstratamente 
na norma, mas também aquele cujo cumprimento, em cada caso, é ma-

terialmente possível8
. 

Conforme mencionado, Celso Antônio Bandeira de Mello (2000: 

819) advoga que os danos derivados da omissão do Estado têm o con
dão de transmudar a responsabilidade objetiva em responsabilidade 

subjetiva. 
Entretanto, o simples descumprimento de dever legal não cor-

responde a culpa, o que, por si só, afasta o argumento de que a res-

7 Note-se que omissão, em sentido jurídico, não consiste apenas na inação ou 
conduta negativa, mas no descumprimento do dever legal de agir. 

s O Estado tem o dever de exercer seu poder de polícia na prevenção de da
nos. No entanto, em casos de ataques terroristas e de grandes movimentos 
multitudinários, muita vez não é possível que o Estado evite os danos, ainda 
que mobilize todos os recursos de defesa de que dispõe. 
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ponsabilidade seria subjetiva. Não é outra a lição de Vilson Rodrigues 
Alves (2001: 121): 

A doutrina brasileira, com reflexo na jurisprudência, consolida
se no sentido de que, se o agente se conduz negativamente, não 
se pode abstrair da aferição da culpa. ( ... ) É que, "para se con
figurar a responsabilidade estatal pelos danos causados, há de 
verificar (na hipótese de omissão) se era de se esperar a atuação 
do Estado. Contudo, a Constituição de 1988, no art. 37, § 62, não 
faz essa ressalva, nem há necessidade inafastável de perquirir-se 
o dado subjetivo para a indicação da responsabilidade civil das 
pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito 
privado prestadoras de serviço público". 

Além do mais, o problema da omissão, como visto, é melhor situ
ado no campo da imputabilidade. A relação entre o evento e a omissão 
não é de causalidade, mas sim de determinação teleológica, informada 
não por explicações causais, mas por leis e premissas probabilísticas. 

Desse modo, a omissão do Estado só impõe o dever de indenizar se, 
em função da observação empírica dos fatos similares anteriores (Alves, 
2001: 63), for determinante para a ocorrência do evento, e desde que, obvia
mente, sobre o ente estatal recaia o dever de agir e seja o dano evitável. 

4 Conclusão 

Como se verifica, o nexo causal não se confunde com imputação. 

Ambos podem configurar elementos do suporte fático da incidência da 
regra de responsabilidade. O primeiro, fundado em leis e dados natu
ralísticos, aplica-se essencialmente à hipótese em que o evento é deter

minado por ato comissivo unívoco; a segunda, ao revés, funda-se pre
cipuamente em relação de determinação teleológica, sendo, inclusive, 
mais abrangente, pois tem relevância mesmo nas hipóteses em que o 
resultado é causal. 

Além disso, a omissão, por implicar relação teleológica entre o 
evento lesivo e o Estado, pertence aos domínios da imputação. 

Referências bibliográficas 

ALESSI, Renato. La responsabilità della pubblica amministrazione. Milão: Giuffre, 
1949. (vol. I). 

165 



166 1 
ARGUME NTO 

ALVES, Vilson Rodrigues. Responsabilidade civil do Estado. Campinas: Bookseller, 

2001. 
ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. São Paulo: 

Saraiva, 1949. 

CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade civil do Estado. 2~ ed. São Paulo: Malhei

ros, 1996. 
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 8ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2008. 

DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 5n ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1973. (vol. I e II). 

DUGUIT, Leon. Las transformaciones del derecho publico. Madri: Posada, 1931. 

ENNECCERUS, Ludwig; WOLFF, Martin; KIPP, Theodor. Trat~do de der~cho 
civil: derecho de obligaciones: doctrina especial. Trad. esp. Blas Perez Gonzalez 
e José Alguer. Barcelona: Bosch, 1966. (vol. I, tomo I). 

GARCEZ NETO, Martinho. Prática da responsabilidade civil. 2~ ed. Rio de Janei

ro: Jurídica e Universitária, 1972. 

GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNANDEZ, Tomas-Ramon. Curso de de
recho administrativo. 4a ed. Madri: Editorial Civitas, 1996. (vol. II). 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 

2003. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 25~ ed. São Paulo: 

Malheiros, 2000. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 13ª ed. São 

Paulo: Malheiros, 2000. 

MIRANDA, F. c. Pontes de. Tratado de direito privado. 2ª ed., Rio de Janeiro: 

Borsoi, 1958. (tomos XXII e XXIII). 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 9ª ed. Rio de Janeiro: Fo

rense, 2001. 

PÉREZ BARBERÁ, Gabriel. Causalidad y determinación. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, n. 60, maio/jun. 2006. 

SILVA Almiro do Couto e. A responsabilidade extracontratual do Estado no 
direit; brasileiro. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 202, out./ 

dez. 1995. 

SILVA Wilson Melo da. Responsabilidade sem culpa e socialização do risco. Belo 

Horiz~nte: Bernardo Álvares, 1962. 

Da responsabilidade civil do Estado por omissões 

Márcio Luiz Freitas1 

1 Introdução 

É noção basilar do terna da responsabilidade civil do Estado a de 
que, em face do disposto no art. 37, § 6Q, da Constituição Federal, o Es
tado e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente, 
isto é, sem considerações acerca da culpa ou dolo, pelos danos que seus 
agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros. Tal norma, em ú ltima 
análise, configura exemplo claro de densificação do princípio constitu
cional da isonomia, visto que, se toda a sociedade se beneficia das van
tagens da atuação do Estado, não seria admissível que somente alguns 
arcassem com eventuais danos decorrentes dessa atuação. 

A construção da teoria da responsabilidade objetiva do Estado 
confunde-se com a própria evolução do Estado de direito e com o pro
gressivo reconhecimento dos direitos individuais, limitando o campo 
de atuação do Estado em defesa do cidadão. De fato, desde os tempos 
do absolutismo, em que, identificando-se o Estado à pessoa do rei, se 
negava a possibilidade de responsabilização do Estado (the king can not 
do wrong), até os dias que correm, em que o Estado, tal quais os parti
culares, deve submeter-se completamente às leis e reparar quaisquer 
danos por ele causados, o que se vê é urna afirmação, cada vez maior, 
do princípio da solidariedade social. 

1 
Juiz federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Amazonas. 
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2 Responsabilidade civil do Estado 

A moderna doutrina publicística tem afirmado, quase unanime
mente, que, para configurar-se o dever de indenizar do Estado, basta 
ao lesado comprovar a existência do dano e o nexo causal entre este 
dano e a atividade estatal. 

Isto não obstante, alguns pontos da teoria da responsabilidade 
objetiva, notadamente no que se refere às omissões do Estado, conti
nuam causando perplexidade e dissenso entre os operadores do di
reito. É que, segundo a maior parte dos doutrinadores, não pode ha
ver nexo causal entre uma omissão e um dano. A omissão entendida 
como abstenção de um comportamento nada pode causar, visto que, 
no plano físico, apenas existem ações, daí observar Ricardo C. Nunes 
(citado por Jesus, 2001: 252) que "inexiste uma relação de causalidade física 
entre omissão e resultado, uma vez que, carecendo a inatividade de 
eficácia ativa, vigora aqui o princípio de ex nihilo nil fit". Assim, tem a 
maior parte da doutrina e da jurisprudência entendido que, para efeito 
de caracterizar-se a responsabilidade civil do Estado em face de uma 
omissão, é necessário que haja o descumprimento, por parte do Estado, 
de um dever jurídico de agir. Assim, somente se poderia pleitear uma 
indenização do Estado por ato omissivo quando esta omissão repre
sentasse uma violação direta de um dever expresso em uma norma 
jurídica, o que faria com que a responsabilidade deixasse de ser obje
tiva para tornar-se subjetiva, visto que seria necessário verificar-se a 
existência da culpa anônima da administração. Nesse sentido, lapidar 
é a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello (citado por Stoco, 1997: 272): 

Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do 
Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficien
temente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. 
Com efeito, se o Estado não agiu, n ão pode, logicamente, ser 
o autor do dano. E se n ão foi 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 o evento lesivo. Deveras, caso o Poder Público não esti
vesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria ra
zão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as 
consequ ên cias da lesão. Logo, a responsabilidade esta tal por ato 
omissivo é sempre respon sabilidade por comportamento ilícito. 
E sendo responsabilidade por ilícito é necessariamente respon
sabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado que 
não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia 
(culpa) ou então, deliberado propósito de violar a norma que o 
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constituí~ em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são ·ustame 
te modalidades de responsabilidade subjetiva. J n-

Tal entendimento, em diversas oportunidad . , f . . 
jurisprudência d S . es, Ja OI acolhido pela 
dão a ti'tulo d o upl remo Tnbunal Federal, valendo citar um acór

e exemp o: 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CiVIL. DANO MORA R 
PONSABJ L. ES-

LIDADE CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO 
;,;ESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ATO OMISSO DO PODER PÚBLICO 

ORTE DE PRESIDIÁRIO POR OUTRO PRESIDIÁRIO: RESPONSABILIDAD~ 
SUBJETIVA: CULPA PUBLICIZADA: FAUTE DE SER VICE. 

CF, art. 37 § 6!1 I- A respo b"lid d .. 
d . ' . ', nsa I a e CIVIl das pessoas jurídi-

c:s e dtreito publi~o e d~s pessoas jurídicas de direito privado 
~ estado~as de serviço publico, responsabilidade objetiva com 

.:se_no nsco administrativo, ocorre diante dos seguintes ;equi
SI os. a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja 
nexo causal entre o dano e a ação administrativa 11 - E 

bTd d · ssa res-
ponsa 1 .I a e objetiva, com base no risco administrativo admi-
te pesquisa em t~rno da culpa da vítima para o fim de abrandar 

o~ me~m~ exclmr a responsabilidade da pessoa jurídica de di
rei!o publ.ICo o~ da pessoa jurídica de direito privado prestado
;a, ~serviço publico: ~I-Tratando-se de ato omissivo do Poder 
~bhco, a responsabilidade civil por tal ato é subJ"etiva pel 

exige dolo ou c l d ' o que 
. , u pa, num a e suas três verten tes negligência 
~md~e~dicial~~ imprudência, não sendo, entretan;o, necessári~ 
m IVI ua lza-la dado que d "b , 
co d f ' , . po e ser atn mda ao serviço públi-
. , e orma genenca, a fau te de service dos franceses. IV - A ão 
JUlgada procedente, condenando o Estado a ,·nderu·z - çd 

· d · , · ar a ma e o 
presi la n o que foi m orto por outro presidiário d 
Oc A • d fi , por ano moral 

orrenCia a aute de service V _ RE - nh . · 
extrao d. , . . nao co eCido (Recurso 
V 1 r man o n. 179.147/SP, 2a Turma, relator: ministro Carlos 

e oso, DJU 27/02/ 1998). 

No mesmo sentido vem decidindo o TRF 1 i! Região: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL NE-
GATIVA DE - . 

PRESTAÇAO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PENDÊNCIA 
DE JULGAMENTO DEFINITIVO DE AGRAVO. FATO QUE E -
CONSTITUI ÓBICE M REGRA NAO 

, AO REGULAR CURSO DA AÇÃO PRINCIPAL. EMBAR-
GOS DECLARATORIOS APRECIADOS PELO JUÍZO A QUO PRETE -
MERA D . NSAO DE 
(BR ll~FO:.MA. ESCABIMENTO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL 

- . BALROAMENTO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSA-
GEIROS DA AUTORA POR V ' 

, EICULO DE TRANSPORTE DE CARGAS. LAUDO 
TECNICO. COMPROVAÇÃO DO BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA VIA. 
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SINALIZAÇÃO ADEQUADA. CAUS"A DETERMINANTE DO ACIDENTE. VE
LOCIDADE EXCESSIVA DO VEÍCULO ARTICULADO. RESPONSABILIDADE 
SUBJETIVA DO ESTADO. AuSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A 
ALEGADA OMISSÃO E OS DANOS CAUSADOS À AUTORA. IMPROCEDÊN
CIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. H ONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

REDuçÃo. ART. 20, § 42
, DO CPC. 

(Omissis) 
7. A resyonsabilida~e ~x~acontratu~ do Esta~o por ato~ o~_s
sivos nao se adequa a hipotese do artigo 37, § 6 , da Constituiçao 
Federal. Vale dizer, é subjetiva, em ordem a exigir, para a sua 
configuração, dolo ou culpa, consistente essa na_ imprudência, 
negligência ou imperícia do agente estatal. Doutrma. Preceden-

tes do STF. 
8. "A falta do serviço - Jaute du service dos franceses - não dis
pensa o requisito da causalidade, vale dizer, do n:x~ de causali
dade entre a ação omissiva atribuída ao poder publico e o dano 
causado a terceiro" (RE 369820/RS, 2Q Turma, rela tor: ministro 

Carlos Velloso, DJ de 27/02/2004, p. 38). 

9. Inexistente qualquer nexo de causalidade entre a ação omis

siva imputada à Administr~ç~o Pú~lica ,e _o dano c~usad~ à_ a?e
lante, improcede a pretensao mderuzatona deduz1da na JruClal. 

10. Redução dos honorários advocatícios, fixando-os em R$ 
10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no artigo 20, § 4

2
, do 

CPC. 
11. Apelação da autora parcialmente provida. 

(TRF 1 Q Região, AC 200134000124394/DF, DJ de 16/2/2006 relator 

p/ acórdão: desembargador federal João Batista Moreira). 

Assim, em sede de responsabilidade civil do Estado, tem-se sus
tentado serem aplicáveis em nosso sistema jurídico tanto a teoria obje
tiva (risco administrativo) quanto a teoria subjetiva da culpa anônima, 
sendo esta última reservada aos atos omissivos. Ocorre, entretanto, 
que, a partir da leitura da Constituição Federal, não há como, -~e um 
ponto de vista eminentemente técnico, sustentar-se a resp?nsabil1dade 
subjetiva, mesmo que a culpa seja anônima (falta do serviÇo). De fat~, 
dispondo o art. 37, § 62, da CF - "As pessoas j~rídic~s ~e direito púb~
co e as de direito privado prestadoras de serv1ço pubhco respond~rao 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,_ caus~rem a terc_e1ros 
[ ... ] -, fica evidente que o dever do Estado de mderuzar surg~ ~de
pendentemente da culpa ou dolo, seja em face de co~dutas comlSSlvas, 
seja em face de omissões. Aliás, a própria ressalva feita pela CF, quanto 
ao direito de regresso contra o agente, em que deverá ser verificada 
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a culpa ou dolo, está a confirmar que em face da administração não 
se levará em conta qualquer aspecto subjetivo da conduta do agente 
ou mesmo da regularidade da prestação do serviço (culpa anônima da 
administração). Daí não decorre, entretanto, que a administração pú
blica deva assumir um dever geral de indenizar, sendo responsável por 
qualquer fato ou ato, comissivo ou omissivo, no qual esteja envolvida, 
direta ou indiretamente, transformando-se naquilo que Gilmar Fer
reira Mendes (1999) espirituosamente chama de seguradora universal. 
Afirmar-se que a responsabilidade do Estado, em face da Constituição, 
é sempre objetiva, mesmo em face de atos omissivos, não implica em 
advogar-se a teoria do risco integral, uma vez que, ainda assim, seria 
necessária a comprovação, por parte do lesado, da existência de dano 
e de nexo causal. Creio que é justamente nesse ponto que residem as 
maiores dificuldades para o correto enquadramento da teoria da res
ponsabilidade objetiva. 

É que, no mais das vezes, ao tratar do nexo causal em sede de atos 
omissivos, têm os operadores do direito se utilizado de elementos das 
ciências naturais, em que impera o princípio da causalidade, expresso 
por postulados do tipo "se A é, então B é" . Daí a afirmação frequente de 
que_ "a omissão nada pode causar", que fundamenta a teoria da apli
caçao da responsabilidade subjetiva às omissões. A rigor, entretanto, o 
nexo funcional que necessita ser comprovado para a configuração da 
responsabilidade Estatal não deve ser pesquisado com base em princí
pios das ciências naturais. De fato, sendo o Direito uma ciência norma
tiva, que parte do princípio da imputação, e não da causalidade, é de 
ser ter claro que a ligação do dano à atividade estatal deve ser feita com 
base em postulados do tipo dever-ser (se A é, então B deve ser). Neste 
sentido, relativamente às diferenças entre causalidade e imputação es
creveu Kelsen (1986): 

Causalidade e imputação, com o já observado, são dois diferen
tes modos de um nexo funcional, dois diferentes modos nos 
quais duas questões de fato são ligadas uma com a outra como 
condição e consequência. 

A diferença entre condição e a sanção como consequência des
crita numa lei moral ou jurídica é produzida por ato de vontade, 
cu jo sentido é uma norma, enquanto a causalidade (isto signi
fica a relação de causa e efeito descrita numa lei da natureza) é 
independente de toda e qualquer intervenção. 

. ~ ~ssim, sendo a imputação o modo de nexo funcional próprio das 
C1enc1as normativas, como sói ser o direito, e sendo este nexo fundo-
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nal um produto da vontade da norma, nada ~~pede que uma ~orma 
· te a uma conduta omissiva a responsabilidade por ressarcir um 1IDpu . - . d 
dano. Não há, portanto, que se falar em aphcaçao da teona a respon-
sabilidade subjetiva em relação aos atos omissivos, uma vez que nada 
impede, a priori, que o Estado venha a ser responsabilizado por suas 
omissões independentemente de verificação de culpa do agente ou de 
culpa administrativa. . _ 

Formulada nesses termos, entretanto, pode a afirmaçao da respon
sabilidade objetiva do Estado dar margens a abusos e ll_:iquidad_:s, pelo 
que é necessário tomar claro quais os limites à imputaçao da lesao a um 
ato omissivo do Estado. Neste sentido, tenho que pode ser de extrema 
importância a utilização da teoria da imp~t~ção objetiva, que atu~~en: 
te vem ganhando corpo no âmbito do direito penal como um h.rmte a 
configuração do nexo causal entre a conduta do agen~e e o resultado .. 

Segundo os partidários desta teoria, a imp~taçao da responsabi
lidade por um dado evento lesivo deve necessaname~te ter em conta 
0 estado atual de desenvolvimento alcançado pela sociedade conc~eta, 
de modo que, ante a multiplicidade de fatores aptos a serem conside
rados como "causa" do dano, deve ser selecionado aquele que, e~ face 
do caso concreto e das expectativas sociais, _?bjetivamente considera
das atue como fonte de risco determinante. E preciso se ter em conta 
qu:, numa sociedade de massas como a nossa, a inf~da?~ de contatos 
anônimos que se estabelecem diariamente entre os m~~v1duos e gru~ 
pos sociais (aí se incluindo o próprio Estado co~o ~arhCipe) somente e 
possível se aceitarmos a possibilidade Ada _ocorrencia de alguns danos. 
A dizer, se tentássemos evitar a ocorrenCia de todo e qual~uer d~o, 
fatalmente estaríamos decretando a paralisação da vida social. Ass~, 
tem-se que a sociedade depende, para sua própria existência, da ace~
tação de certos riscos, que tendem a ser mini~zados pel~ ~redete~~I
nação de quais papéis serão vividos pelos diferentes SUJeitos sociaiS. 
Nesse sentido, pode-se afirmar, como Luhmann (1980), q~e as normas 
· 'd. s em última análise, atuam garantindo expectativas de comJUn 1ca , . . - b" · ,. -
portamentos. Assim, no âmbito da teona da Imputaçao o Jehva Impu 
tam-se os desvios a respeito daquelas expectativas que se referem a um 
portador de um papel. Não são decisivas as capacidade~ de quem atua, 
mas as capacidades de um portador ~e um ~~pel, refermdo-se a de_no
minação papel a um sistema de posiçoes definidas de modo normativo, 
ocupado por indivíduos intercambiáveis. Trat~-se, portanto, de uma 
instituição que se orienta com base nas pessoas (Jakobs, 2000). . 

Em resumo, tem-se que todos os sujeitos que vivem em sociedade 
(inclusive o Estado) estão na condição de portadores de um papel, e so-

AR TI GOS DOUTRINÁR IO S 

mente quando a violação deste papel for determinante para produção 
do evento lesivo é que este pode ser imputado ao sujeito, devendo a 
verificação da adequação da conduta às expectativas ser feita de modo 
objetivo, isto é, de acordo com o grau de desenvolvimento de uma so
ciedade. Assim, por exemplo, imagine-se urna hipótese em que fosse 
descoberto que um medicamento largamente utilizado há vários anos, 
tendo sido aprovado pela agência governamental responsável pela li
beração de uso de medicamentos, pudesse causar, a longo prazo, efei
tos nocivos à saúde. Uma omissão da agência em, após a descoberta, 
proibir a comercialização do medicamento seria causa de responsabi
lidade do Estado. O fato de ter erroneamente autorizado a comerciali
zação antes da descoberta, entretanto, não toma o Estado responsável 
por eventuais danos, uma vez que a liberação teria ocorrido de acordo 
com as normas técnicas e científicas até então aceitas e não é exigí
vel_ que um medicamento somente seja liberado para uso pela popu
laçao quando for absolutamente comprovada a inexistência de qual
quer risco, sob pena de impedirem-se os avanços da farmacologia e 
dos tratamentos médicos. Assim, ainda que se pudesse falar em culpa 
da administração, não haveria, nesta hipótese, nenhuma violação ao 
papel desempenhado pelo Estado, que, de acordo com o conhecimen
to científico existente à época, liberou o medicamento. Objetivamente, 
então, os danos provocados pela liberação do medicamento não seriam 
imputáveis ao Estado. 

Há, portanto, um espaço de risco permitido na conduta dos atores 
sociais que é determinado pelo desenvolvimento da sociedade em con
creto, já que não faz parte do papel de ninguém (nem mesmo do Estado) 
a eliminação total de todos os riscos ínsitos à vida social. Ademais, é de 
se ter claro que também funciona como limite à imputação objetiva de 
danos o princípio da confiança: numa sociedade complexa, a divisão do 
trabalho e a especialização das funções exigem que, em suas interações, 
os atores sociais possam confiar uns nos outros, ou seja, não faz parte 
do papel de ninguém controlar permanentemente todos os demais. Ao 
cumprir seu papel, assim, deve o sujeito confiar que os demais atores 
sociais também cumprirão o seu, de modo que, inexistindo violação 
do papel, por parte do Estado, não pode ele ser responsabilizado pelo 
descumprimento de outrem2

• Outro limite à imputação objetiva de da-

2 

Vale aqui ressaltar que muitas vezes o papel do Estado consiste exatamen
te em ve~i~car o cum~rin:ent~ por parte dos cidadãos de certas obrigações. 
Nestas h1poteses, por obvw, nao cabe falar-se em princípio da confiança, cuja 
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nos é relativo à proibição de regresso, pelo qual a prática de um ato que 
invariavelmente é inofensivo, ainda que este ato seja utilizado por ou
trem numa atividade lesiva, não enseja responsabilidade. Assim, por 
exemplo, se um ladrão utiliza um transporte público para transportar 
o produto de seu roubo, não pode a concessionária desse serviço ser 
responsabilizada pelo dano causado pelo ladrão, ainda que este esti
vesse contando com o serviço público para conseguir seu intento. Cabe 
ainda referência à responsabilidade exclusiva da vítima do dano como 
forma de exclusão da imputação, uma vez que nesta hipótese, sendo 
o atuar da vítima o fator determinante para a produção do dano, não 
cabe falar-se em responsabilidade do Estado. 

3 Conclusão 

Assim, e em resumo, tem-se que a responsabilidade civil do Esta
do, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, independe da 
pesquisa acerca da culpa ou dolo do agente ou da ocorrência da culpa 
anônima da administração, critérios claramente violadores da Consti
tuição. A responsabilidade do Estado exsurge sempre que, comprova
da a existência de um dano a um particular, este dano for objetivamen
te imputável ao Estado, isto é, sempre que o dano for consequência da 
violação do papel destinado ao Estado nas relações sociais, podendo 
ser a imputação excluída sempre que o dano estiver dentro dos limi
tes do risco permitido, quando for possível aplicar-se o prindpio da 
confiança, quando o ato, por si só, for invariavelmente inapto a causar 
danos ou quando a própria vítima for responsável pelo dano. 

Revele-se, por fim, que tais princípios, de forma mais ou menos 
implícita, vêm sendo constantemente acolhidos pela doutrina e pela ju
risprudência, apenas sendo justificados com base em construções teóri
cas que não se enquadram adequadamente no sistema jurídico-positivo 
brasileiro, como a teoria da Jaute de service, por exemplo. Assim, a linha 
de ideias aqui defendidas, longe de pretender modificar o entendimento 
dominante em nossos Tribunais, visa tão somente a buscar uma melhor 
fundamentação da responsabilidade (e, principalmente, da exclusão da 

aplicação como excludente de responsabilidade somente pode ocorrer quan
do o sujeito tiver cumprido seu papel. Por hipótese, imagine-se uma situação 
em que alguém adquira um automóvel, tendo antes da aquisição diligencia
do, em órgãos competentes, para saber se era produto de furto. Se posterior
mente se verifica que o automóvel era roubado, mas o proprietário não tinha 
registrado o roubo, não cabe falar em responsabilidade do Estado. 
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responsabilidade) do Estado o t . . 
ti vos constitucionais com os ;eclr a os odmi.SSI~os, conciliando os disposi

amos e JUstiça. 
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Responsabilidade do Estado por omissão objetiva 

ou subjetiva: distinção real ou aparente? 

Flávio Marcelo Sérvio Borges1 

Introdução 

Não paira numerosa divergência acerca da responsa~ilidad~ do 

Estado por atos comissivos2: revela a doutrina ligar-se ela a modahda-

1 Juiz federal substituto da 13n Vara da Seção Judiciária do Estado de Goiás. 
Ex-procurador da República e ex-procurador federal. . 

2 Con uanto inexistente tal numerosa divergência, não se pode ~eJXar de_conhe-
q ~ . · · ~ · formulada por João Batista Gomes Moretra (2005. 426-7) 

cer cntica ongmana bilid d 
sobre o raciocínio de que partem os autores para_ ~rmar a responsa . :d: 
objetiva do Estado por atos conússivos e sobre a VJsao de ~ue ~sta modalid 7 § 

S
eria sempre a regra. Nas palavras do autor: "O texto conshtuaonal - art. 3 , 

· ~ · N- diz "tivamente que a respon-6o. _ está a merecer uma releitura cntica. ao pos1 . I • 

sabilidade das entidades públicas e privadas prestadoras de serviÇO publ~c? 
· e obj"etiva 0 entendimento que tem prevalecido, pela responsabili-seja sempr · _ ~ . d. de pas-

dade exclusivamente objetiva, decorre de aplicaçao -:- precana, tga-sebilidade 
sa em _ do argumento a contrario: como o texto diz que a responsa .. 
d;servidor é culposa_ parte-se logo para a conclusão -,a resp~ns~~ilidade 
da essoa ·urídica é objetiva. É oportuna a liçã? _de Carlos Maxtm~ano, a_o 

P_d rarlo argumento a contrario 'muito prestigtado outrora, m~VJsto hoje 
c~~ld~utrina, pouco usado pela jurisprudência' : do fato d; se menclOnar_uma 
~pótese não se deduz a exclusão de todas as outras. Tambem ~elsen considera 
completamente destituído de valor, como meio de interpretaçao, o argumento 
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de objetiva, aí se fundando na redação do art. 37, § 62, da Constituição 
Federal, de teor tradicional no constitucionalismo pátrio3. 

Daí que a imputação de responsabilidade ao Estado prescinde da 
demonstração de culpa ou dolo no seu atuar; basta a evidência de que a 
conduta propiciou o atingimento de um resultado danoso para surgir a 
obrigação de reparar, pouco importando a presença dos mencionados 
elementos subjetivos. 

Esse estado de coisas se evidenciou a partir da constatação da cha
mada teoria do risco4: o agir estatal traz em si a potencialidade de causar 
prejuízo, não sendo lícito fazer recair o ônus apenas sobre quem o sofre, 
senão que deve ser repartido entre todos os membros da sociedade. É 
mister o equilíbrio entre os encargos sociais; equihbrio que resultaria 
rompido caso não incidisse indenização em favor do prejudicado. 

Diverso é o enfrentamento da responsabilidade estatal por omis
são. Alguns a afirmam na modalidade objetiva; outros, na subjetiva, tal 
qual o faz Celso Antônio Bandeira de Mello (2007) de modo eloquente: 
"É mister acentuar que a responsabilidade por 'falta de serviço', falha 
do serviço ou culpa do serviço lfaute du service, seja qual for a tradução 
que se lhe dê) não é, de modo algum, responsabilidade objetiva, ao con
trário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente su
posto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo), 
como sempre advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello". 

Prende-se o autor, partindo de doutrina estrangeira, a diversos 
argumentos. De um lado contempla a equivocada tradução do termo 
francês faute du service, que não significaria falta de serviço, mas culpa no 
serviço. Dep.ois alude que a presunção de culpa geralmente ocorrente 
tem contribuído para fomentar uma impressão da desnecessidade do 
elemento subjetivo na conduta omissiva. Por fim se refere ao termo 
causa exposto no art. 37, § 62, da CF: omissão não seria causa de um 

a contrario, pelo fato de levar ao resultado oposto ao da analogia, não havendo 
qualquer critério que determine a preferência de um ao outro" . 

3 A Constituição de 1946 dispunha no art. 194: "As pessoas jurídicas de direito 
público interno são civilmente responsáveis pelos danos que seus funcioná
rios, nessa qualidade, causarem a terceiros". As normas constitucionais pos
teriores seguiram a redação, malgrado a partir de 1967 se tenha acrescentado 
a ação regressiva contra o servidor, quando aja com dolo ou com culpa. 

4 Aponta-se a seguinte evolução quanto às teorias acerca da responsabilidade 
do Estado: a) teorias da irresponsabilidade; b) teorias civilistas; c) teorias pu
blicistas, de que é exemplo a teoria do risco. 
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resultado, mas apenas elemento que contribui ao seu acontecer; donde 
a impertinência da responsabilidade objetiva por omissão. 

E o elemento subjetivo nessa hipótese não deve ser aferido em 
face individualmente do servidor que deixou de praticar o ato, mas em 
razão do serviço corno um todo, nas modalidades: a) falta de serviço; 
b) deficiência de servic;o; c) serviço tardio. 

Há quem o diga de modo contrário, revelando ser despiciendo o 
elemento subjetivo dolo ou culpa na conduta omissiva. Bastaria, a se 
ter o dever de reparar, a omissão em si corno evento contributivo de 
um resultado, ausente mesmo a obrigação de investigar sobre se esse 
non facere foi doloso ou culposo (negligente, imperito ou imprudente). 
O problema ficarüi realçado tão somente na causalidade, com as carac
terísticas específicas que lhe são de exigir. 

Crítica parcial à premissa de Celso Antônio Bandeira de Mello 

É possível formular objeção a urna das premissas de que parte 
Celso Antônio para descaracterizar a responsabilidade objetiva por 
omissão, malgrado não se possa afastar por inteiro a lógica de seu ex
pressarS. Aduz o autor que a omissão não causa, mas apenas contribui 
para o evento lesivo. E, corno a Carta República fala em causa no bojo 
da norma em que prevê a responsabilidade objetiva do Estado, seguir
se-ia que, para a modalidade de reparação por omissão, seria mister 
exigir o dado subjetivo - dolo ou culpa. 

A premissa não convence. O dever de responsabilidade surge da 
congregação de três estruturas: conduta, nexo de causalidade e resul
tado danoso. E a questão a saber - se se cuida de responsabilidade 
objetiva ou subjetiva - se vincula à presença de elemento subjetivo 
na conduta, e não à análise dos outros elementos: responsabilidade 
subjetiva, se ocorrente conduta culposa ou dolosa; objetiva, se inde
pendente de tais dados. 

É incoerente afirmar não ser a omissão causa de um resultado 
para daí se concluir que, na conduta omissiva, deve haver dolo ou cul
pa. Conduta e nexo de causalidade são fases distintas do raciocínio 
silogístico da responsabilidade; a característica de um não repercute, 
de modo definitivo, na delimitação do conteúdo do outro. 

5 Não se está rejeitando em si a conclusão a que chegou o administrativista 
citado. Apenas se repudia uma das premissas de que ele partiu, que certa
mente não serve isoladamente para chegar ao desfecho adotado. 
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Da forma corno externado o pensamento de Celso Antônio, bem 
se percebe sua filiação à teoria mecanicista: apenas a ação física geraria 
um resultado. Não é assim, porém. A omissão também pode ser causa 
de um evento, conquanto o nexo de causalidade aí seja estabelecido no 
plano normativo. 

Esse é, aliás, o motivo pelo qual o problema da responsabilidade 
por omissão é mais tormentoso. A omissão é um não agir; é ato ine
xistente. Não há falar em causalidade física a partir de uma conduta 
omissiva; mas tão somente no plano abstrato-jurídico. A Constituição 
Federal, ao aludir à causa na norma que trata da responsabilidade civil 
do Estado, exatamente porque esta se dá com conduta cornissiva ou 
omissiva, não quis restringi-la a uma causalidade física, não sendo líci
to ao intérprete potencializar interpretação restritiva. 

Distinção real ou aparente? 

Apenas existe causalidade na omissão quando "haja o dever de 
impedir o resultado" (Moreira, 2006). Acrescente-se ao dever de impedir, 
o poder de agir - a possibilidade concreta de atuação. Ausentes o de
ver e o poder da ação, a omissão não cabe ser tida corno causa. 

A doutrina penal acentua, em boa verdade, que a rigor não há na 
omissão um nexo de causalidade, mas um nexo de evitação6• Deve-se 
agir para evitar o resultado. E é o Código Penal, à míngua de outras 
normas jurídicas, que traduz a fonte legislativa de onde partem as hi
póteses de omissão relevante, assim quando o agente (ente): a) tenha 
por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; b) de outra forma, 
assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; c) com seu com
portamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Tudo se 
aplica ao direito administrativo. 

As premissas enfocadas servem a demonstrar que a demarcação 
entre a responsabilidade por omissão objetiva ou subjetiva exsurge 

6 Zaffaroni (2004: 513) explica: "No tipo omissivo não se requer um nexo de 
causação entre a conduta proibida (distinta da devida) e o resultado, e sim 
um nexo de evitação, isto é, a probabilidade muito grande de que a conduta 
devida teria rompido o processo causal que desembocou no resultado. Esse 
nexo de evitação é estabelecido por uma hipótese mental similar à que em
pregamos para estabelecer o nexo de causação na estrutura típica ativa: se 
imaginamos a conduta devida e com isto desaparece o resultado típico, ha
verá um nexo de evitação; enquanto que, se imaginamos a conduta devida e 
o resultado típico permanece, não existirá um nexo de evitação". 
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mais aparente que real. Certo, na objetiva basta a omissão em si; na 
subjetiva é imperiosa a omissão culposa ou dolosa. Mas o enfrenta
mente dos casos concretos conduz a resultados semelhantes, filie-se o 
aplicador da norma a qualquer delas. 

Basta ver a clássica hipótese em que se pretende responsabilizar 
o Estado por falha no serviço de segurança no evitar prática criminosa 
lesiva, em caso no qual o setor operou com regularidade. 

A análise, pela via da responsabilidade subjetiva, partiria da su
posta omissão negligente, com a consequente conclusão de que não 
houve serviço defeituoso: ausente omissão culposa, descabe falar em 
responsabilidade. Pelo viés da responsabilidade objetiva, pouco inte
ressaria a culpa na omissão, assim suficiente o não agir; ingressar-se
ia, em sequência, na análise da causalidade: esta, corno já afirmado, é 
o dever e o poder agir. Ora, se se afirma a regularidade do serviço, é 
porque, em outros termos, não se podia agir mais do que se agiu; e, se 
assim é, não se tem a omissão como causa normativa do resultado -
nexo de evitação -, por isso que ausente o dever de reparar. 

Em palavras outras: o elemento subjetivo na conduta omissiva e a 
exigência de dever/poder de agir, pertinentes ao nexo de causalidade 
na omissão, terminam por se equivaler. 

Aquele se ressalta na responsabilidade subjetiva; esta, na objetiva. 
Mas os resultados sobre o dever de reparar passam por semelhantes 
conclusões. Daí que a diferença entre responsabilidade por omissão 
subjetiva e objetiva resulta mais teórica que prática, contingência que 
se deve perceber e ressaltar. 

Fenômenos jurídicos cujas conclusões se aproximam devem me
recer enfrentamento doutrinário esclarecedor das características simi
lares: a função da doutrina, sem prejuízo de outras não menos relevan
tes, é sistematizar os institutos jurídicos, assim pondo para o aplicador 
da norma e sobretudo para o Judiciário esse viés pragmático. 

A repercussão no processo judicial da constatação da 
distinção aparente 

A afirmação de que a distinção entre responsabilidade por omis
são subjetiva ou objetiva permeia a aparência gera repercussão no pro
cesso judicial. 

Em primeiro grau de jurisdição, atuam com eloquência as asser
tivas iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius. Integram a causa de 
pedir tanto o fato como a fundamentação jurídica; mas é cediço que o 
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fundamento jurídico exposto é mera proposta de enquadramento, cuja 
subsunção definitiva faz o magistrado. 

A ter, num caso concreto, a invocação de um fato, com a roupagem 
de responsabilidade por omissão, pouco importa se a tenha qualificado 
como objetiva ou subjetiva: longe vai ficar de mudar a roupagem fática 
e mesmo de obviar o viés de produção probatória, a opção em se enqua
drar juridicamente o acontecimento numa ou noutra modalidade deres
ponsabilização. Afirmar a falta de serviço (realce na conduta) ou pontuar 
que se podia agir mais do que se agiu (ênfase no nexo de causalidade) 
são meras qualificações distintas na aparência de tratar o mesmo fato. 

As alegações pertinentes à primeira afirmação e as provas que se 
lhe façam serão em conteúdo substancialmente semelhantes à segun
da afirmação; apenas o invólucro ficará alterado. Daí que não haverá 
violação ao contraditório, nem surpresa para as partes, conduzir-se o 
processo dando roupagem objetiva ou subjetiva à responsabilidade 
por omissão e ao final se decidindo pela moldura oposta: o fato terá 
sido o mesmo, bem como a própria análise da omissão e a prova que 
se produzirá, apenas havendo uma potencialização da conduta, ou do 
nexo normativo de causalidade. 

Não só no primeiro grau haverá repercussão do fenômeno. In
teressante mesmo é perceber que essa característica vai iniluenciar o 
próprio conhecimento dos recursos de índole extraordinária. 

Se para eles se exige o prequestionamento, por prequestionado 
haverá de se ter o tema da responsabilidade omissiva quando o acór
dão recorrido ressaltar apenas a presença de conduta omissiva negli
gente, e o apelo extremo quiser ver discutida a ausência de nexo de 
causalidade normativo. Conduta negligente e nexo de causalidade na 
omissão ganham o mesmo espaço de discussão, apenas mudando-se o 
momento da estrutura de enfrentamento. As alegações feitas quanto a 
um são em tudo aproveitáveis quanto ao outro, sendo ilegítimo repu
tar aí ausente o prequestionamento. 

Análise de precedentes jurisprudenciais 

O STF enfrentou, no AI-AgRg 460.203, a pretensa responsabilidade 
omissiva do Estado em não promover construções adequadas, assim 
propiciando o alagamento de residência em razão de chuva. O acórdão 
recorrido levou em conta a presença de laudo a testador de que o Estado 
fizera o que lhe era exigível, assim não havendo nexo de causalidade en
tre sua omissão de agir para além do que agiu e o resultado. O mesmo 
acórdão, contudo, também aduz que não houve a Jaute du service. 
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É dizer, tem-se o fato pontuado ora como ausência de falha no ser
viço - responsabilidade subjetiva -, ora como dado ao justificar a au
sência do nexo de causalidade, pouco importando elemento subjetivo 
na conduta - responsabilidade objetiva: patente o caráter meramente 
aparente da distinção. 

Ilação semelhante é de ser adotada a partir do RE 409.203, que 
responsabilizou o Estado por omissão, por não ter promovido a regres
são de regime penal de condenado, assim permitindo o cometimento 
de crimes de estupro. Ressaltou-se a faute du service public para con
cluir pela culpa administrativa em não ter o ente público feito atuar 
corretamente o serviço de execução de pena. Diante do mesmo fato, 
afirmou-se o nexo de causalidade, por isso que, "se a lei de execução 
penal tivesse sido corretamente aplicada, o condenado dificilmente te
ria continuado a cumprir a pena nas mesmas condições (regime aber
to), e, por conseguinte, não teria tido a oportunidade de evadir-se pela 
oitava vez e cometer o bárbaro crime de estupro". 

Donde: a falta do serviço no caso foi tomada de um lado como 
conduta culposa do ente público e de outro como verdadeiro nexo de 
causalidade, reforçando a circunstância de que, em verdade, a coloca
ção topológica do fenômeno será desimportante à conclusão: seja qual 
for a opção do intérprete, ter-se-á resultado igual. 

Conclusão 

Diferentemente do que sucede com a responsabilidade por atos 
comissivos, aquela pertinente a atos omissivos tem suscitado divergên
cia doutrinária, se ocorrente na modalidade objetiva - culpa no servi
ço, e não culpa individual do servidor - ou na subjetiva. Sucede que as 
características que recaem sobre a omissão - seja a conduta em si, que 
traduz um não fazer, um ato inexistente, seja o nexo de causalidade, 
que nesse caso não é físico, senão normativo - bem permitem concluir 
tratar-se de oposição sobretudo teórica, sem relevante repercussão nos 
casos concretos. 

Estes, adote-se a posição que se adotar, em razão da chamada faute 
du service e do nexo de causalidade (nexo de evitação) especial perti
nente à omissão, serão resolvidos de idêntica forma: o serviço defeitu
oso a ser posto como conduta culposa se equipara completamente ao 
poder/dever agir além do que se agiu - nexo de causalidade -, assim 
tomando a questão uma verdadeira escolha - discricionária, portanto 
- entre enfatizar a conduta (responsabilidade subjetiva) ou o nexo de 
causalidade (responsabilidade objetiva). 
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Responsabilidade civil do Estado 
por ato legislativo 

Leandro Saon da Conceição Bianco1 

Para se estudar o tema responsabilidade civil do Estado é indis
pensável se esclarecer, primeiramente, o que se entende por responsa

bilidade. 
Responsabilidade, termo que deriva do latim respondere, implica 

na ideia de resposta, no sentido de restituição, ressarcimento. O direito, 
quando " trata da responsabilidade, induz de imediato a circunstância 
de que alguém, o responsável, deve responder perante a ordem jurídi
ca em virtude de algum fato precedente" (Carvalho Filho, 2003: 429). 

A responsabilidade pode ser contratual ou extracontratual. A con
tratual deriva da inexecução de um contrato. A extracontratual, tema 
que nos interessa mais de perto, pode ser compreendida como a obri
gação que incumbe ao Estado "de reparar economicamente os danos 
lesivos à esfera juridicamente garantida de outrem e que lhe sejam 
imputáveis em decorrência de comportamentos unilaterais, lícitos ou 
ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos" (Mello, 1996: 

568). 
O professor Celso Antônio Bandeira de Mello (1996: 569), em pre-

ciso ensinamento, alerta, todavia, que não se deve confundir a respon
sabilidade extracontratual com a obrigação do Estado de indenizar nas 

1 Juiz federal substituto da 3íl Vara da Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG. 
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hipóteses "em que a ordem jurídica lhe confere o poder de investir 
diretamente contra o direito de terceiros, sacrificando certos interes
ses privados", citando como exemplo direto dessa situação a desapro
priação. Assim, conclui que "não há falar, pois, em responsabilidade, 
propriamente dita, quando o Estado debilita, enfraquece, sacrifica um 
direito de outrem, ao exercitar um poder que a ordem jurídica lhe con
fere, autorizando-o a praticar um ato cujo conteúdo jurídico intrínseco 
consiste precisa e exatamente em ingressar na esfera alheia para incidir 
sobre o direito de alguém". 

Isso não quer dizer que não haja responsabilidade do Estado quan
do da prática de ato lícito. Se o objetivo de tal ato - lícito - não for 
precisamente a debilitação de um direito de outrem, mas, ainda assim, 
indiretamente, impor um sacrifício ao particular, subsistirá a responsa
bilidade do Estado pelos danos àquele causados. 

A par das diversas teorias sobre responsabilidade extracontratual 
do Estado surgidas ao longo dos anos, interessa-nos, no momento, a 
análise daquela consagrada no texto constitucional. 

Sobre o terna, a Constituição Federal de 1988 dispõe, em seu art. 
37, § 62

, o seguinte: ''As pessoas jurídicas de direito público e as de direi
to privado prestadoras de serviços 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". 

Doutrina e jurisprudência são uníssonas em afirmar que o texto 
constitucional consagrou a teoria da responsabilidade objetiva do Es
tado, a qual decorre do risco administrativo, na medida em que o tex
to constitucional não exige, para a configuração da responsabilidade, 
dolo ou culpa, a não ser para o exercício do direito de regresso contra o 
agente público causador do dano. 

Vejamos, de per si, cada um dos elementos que compõem a estru
tura da responsabilidade objetiva do Estado. 

O primeiro deles, e de menor complexidade, no caso, é a pessoa 
responsável. Por estar em discussão responsabilidade por atos legisla
tivos, que expressam parcela da soberania, e que só podem ser edita
dos por pessoas jurídicas de direito público- União, estados, Distrito 
Federal e municípios -, é claro que estas serão as únicas responsáveis 
pela reparação dos danos que vierem a causar na prática de tais atos. 

Com efeito, o§ 62 do art. 37 da CF/1988 diz que as pessoas jurídi
cas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros. 

José Cretella Júnior (citado por Ferrari, 1999) ensina que: 
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[ ... ] agentes públicos existem nos três poderes. Por excelência, 
os agentes públicos do Poder Executivo é que causam danos ao 
particular, empenhando a responsabilidade da pessoa pública a 
que se acha vinculada a pessoa física, agindo, porém, na quali
dade de funcionário do Estado. Entretanto, embora com menos 
frequência, atividades dos membros do Poder Judiciário - os 
magistrados - também podem causar dano ao cidadão. Por 
fim, em terceiro lugar, com incidência ainda menor, a própria lei 
pode causar prejuízos. Nestes três casos, o intermediário entre 
o Estado e o prejudicado é o agente público, a pessoa física que 
age em nome do respectivo poder que se vincula. 

O professor Hely Lopes Meirelles (1996: 70), ao definir agente pú
blico, afirma serem "todas as pessoas físicas incumbidas, definitiva ou 
transitoriamente, do exercício de alguma função estatal", repartindo 
tal categoria em quatro espécies, a saber: agentes políticos, agentes ad
ministrativos, agentes honoríficos e agentes delegados. E, no que nos 
toca mais de perto, informa serem agentes políticos, entre outros, "os 
membros das Corporações Legislativas (Senadores, Deputados e Vere
adores)" (Meirelles, 1996: 74). 

Celso Antonio Bandeira de Mello (1996: 133), a seu turno, diz que 
"esta expressão- agentes públicos- é a mais ampla que se pode con
ceber para designar genérica e indistintamente os sujeitos que servem ao 
Poder Público como instrumentos expressivos de sua vontade ou ação", 
também incluindo dentro desta designação os agentes políticos, entre 
eles os senadores, deputados federais e estaduais e os vereadores. 

Na mesma esteira seguem, entre outros, a professora Maria Sylvia 
Zanella di Pietro e o professor José dos Santos Carvalho Filho (2003: 

469), sendo que este último nos relata que: 

[ ... ] a Lei n. 8.429, de 12/6/92, que dispõe sobre as sanções apli
cáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito 
na Administração Pública, firmou conceito que bem mostra a 
abrangência do sentido. Diz o art. 22 : Reputa-se agente públi
co, para os efeitos desta Lei, todo aquele que exerce, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 
designação, contratação ou qualquer forma de investidura ou 
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades 
mencionadas no artigo anterior. 

Ora, se a Constituição previu a responsabilidade das pessoas jurí
dicas de direito público por danos que seus agentes causarem a tercei
ros sem excluir nenhuma categoria, e se o conceito de agente público 

I ' 

abrange os membros do Poder Legislativo, cuja função precípua e a 
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edição de atos legislativos, não há como se excluir, a priori, a responsa
bilidade do Estado por ato legislativo, até mesmo em virtude da máxi
rna efetividade ou eficiência que deve nortear a interpretação das nor
rnas constitucionais. Ademais, onde o legislador não distinguiu, não 
cabe ao intérprete fazê-lo. 

O segundo elemento componente da responsabilidade estatal é o 
dano indenizável. 

Adriano Aparecido Arrias de Lima (2007), dissertando sobre o 
tema, informa que "dano é toda a diminuição ou destruição de um 
bem jurídico patrimonial ou moral pertencente a uma pessoa", para 
concluir, citando Agostinho Alvim, que "o dano que se relacione à obri
gação ressarcitória, deve ser indenizável e, para tanto, deve atender a 
alguns requisitos, a saber: deve corresponder a um bem da vítima que 
seja juridicamente tutelado; deve ser ilegítimo, isto é, quem o sofreu 
não possuía o dever jurídico de suportá-lo; deve ser certo (ter existên
cia concreta), podendo ser atual ou futuro; e deve, ainda, subsistir ao 
momento da reclamação do lesado". 

Relembre-se, aqui, que o dano em exame não é aquele que de
corre da investidura direta e precisa do poder público sobre o bem do 
particular. Nesta hipótese, ainda que haja direito a indenização, não 
se trata de responsabilidade extracontratual do Estado propriamente 
dita. O dano ora mencionado é aquele decorrente dos efeitos reflexos 
da ação estatal, onde o fim primeiro almejado pela dita atuação não é 
o sacrifício do direito do particular, sendo este atingido indiretamente 
pela ação estatal. 

Quando se trata de comportamento ilícito do poder público, basta 
que o dano seja certo e tenha atingido um direito da vítima. Isso por
que é princípio comezinho em direito que "aquele que, por ato ilícito, 
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo" (art. 927 do Código 
Civil). 

A questão ganha outro colorido quando se trata de conduta lícita, 
situação em que o dano há de se revestir de certa peculiaridade, a qual 
não se faz necessária quando a situação é ilícita. 

Sabe-se que o Estado, ao atuar, tem por fim o interesse da coleti
vidade como um todo - dito interesse primário. Eventualmente, no 
exercício legítimo deste interesse, o Estado vai intervir, ainda que in
diretamente, na esfera jurídica do particular, causando-lhe dano. Pois 
bem. "Em tal hipótese a atividade estatal é desenvolvida visando o in
teresse da coletividade, impondo limitações à atividade dos indivíduos 
de maneira desigual e desproporcionada, prejudicando excepcional
mente a poucos, o que não permite pensar que o legislador possa fazê-
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los suportar um encargo que não lhes incumbe normalmente" (Ferrari, 

1999). É o que se denomina dano especial. 
Cônscio de que o Estado nada mais é do que a sociedade encar

nada juridicamente, parece claro que o custo do benefício coletivo há 
de ser suportado por todos, e não por alguns em particular. Quem au
fere os bônus deve suportar os ônus. Tal raciocínio nada mais é do que 
a devida aplicação do princípio da isonomia, insculpido no art. 52 da 
CF/1988. 

Ademais, constitui um dos objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil a construção de uma sociedade solidária (art. 32, 

I, CF/1988), não sendo a repartição dos encargos sociais nada além da 
solidarização dos custos inerentes ao desenvolvimento social. 

Com efeito, o Estado, ao atuar, pode trazer aos particulares uma 
série de situações, sendo que, em alguns casos, poderá, inclusive, im
por coletivamente o ônus de suportar determinados danos, que se 
mostrem menos intensos do que os benefícios que essa mesma atuação 
irá resultar. 

Desta forma, partindo-se da premissa de que a indenização decor
re do princípio da igualdade, repartindo-se o ônus entre aqueles que 
auferem os bônus, se os danos causados por determinada atuação es
tatal for genérico, coletivo, não há que se falar, por ausência de supor
te lógico, em indenização. Por outro lado, se prejudicar um indivíduo 
apenas, ou um grupo muito restrito, nascerá o dever de indenizar. 

Ao lado da especialidade, o dano deve ser ainda, quando se fala 
de conduta lícita do Estado, anormal, assim entendido aquele "que su
pera os meros agravos patrimoniais pequenos e inerentes às condições 
de convívio social" (Mello, 1996: 595). 

Estas duas características do dano devem, pois, estar presentes, 
sob pena de malferimento exatamente do princípio que norteia a inde
nização: o da igualdade. 

Este é exatamente o magistério de Gilmar Ferreira Mendes (2000), 

quando afirma: "a consideração central a se fazer é, se determinados 
planos econômicos ou se determinadas políticas públicas afetaram 
toda a sociedade, por que razão pretenderiam alguns privilegiados en
contrar numa atuação global do Poder Público um nexo de causalidade 
com eventual prejuízo? Essa obscura lógica só pode encontrar respaldo 
numa visão distorcida de Estado, protetora de privilégios e de corpo
rativismos". 

Uma das frequentes objeções que se põe à indenização do Estado 
pela prática de ato legislativo reside precisamente neste ponto, sob a 
alegação de que "o Poder Legislativo edita normas gerais e abstratas 
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dirigidas a toda a coletividade; os ônus delas decorrentes são iguais 
para todas as pessoas que se encontram na mesma situação, não que
brando o princípio da igualdade de todos perante os ônus e encargos 
sociais" (Di Pietro, 2004: 555-6). 

Todavia, esse argumento é falacioso. A uma, porque, como se 
sabe, algumas leis são de efeito concreto e, embora sejam formalmente 
lei, seu conteúdo material é de verdadeiro ato administrativo, sendo 
assente em doutrina e jurisprudência a responsabilidade em hipóteses 
que tais; a duas, porque, "no Estado Social, firmou-se a concepção de 
lei como instrumento de que se vale o Estado para interferir direta
mente em determinados setores da sociedade, de modo a viabilizar os 
fins do Estado ( ... ].No Direito moderno, a generalidade já não é mais 
pressuposto infalível da lei, nem mais ostenta a função de resguardar a 
isonomia" (Esteves, citado por Santos, 2007). 

Assim, concordamos com Regina Ferrari (1999), ao citar José Cre
tella Júnior, "que distingue a verdadeira lei em tese, texto geral, impes
soal, dirigido a todos, da pseudolei em tese, que na prática enquadra 
pessoas certas, identificadas", sendo que estas últimas são capazes, 
sim, de gerar responsabilidade para o Estado. 

Tal situação não passou despercebida pelo TACivSP, ao reconhe
cer a responsabilidade do Estado por lei estadual que, ao criar a.reserva 
florestal do Vale do Paraíba, afetou, por inteiro, o direito de proprieda
de do particular, forte nas seguintes razões: "Um fundamento jurídico 
filosófico de solidariedade estabelece-se, através da ideia de que todos 
os componentes do grupo social, genericamente vistos, têm o dever 
de suportar um sacrifício gratuito, em favor da coletividade. Não obs
tante, se esse sacrifício deixa de ser geral, para ser particular, passa o 
indivíduo a suportar um sacrifício gratuito em favor da coletividade, a 
sugerir o direito à indenização" (Ferrari, 1999). 

Por fim, deve ainda estar presente o nexo de causalidade, assim 
entendido como "o vínculo, a relação entre o dano e a conduta do agen
te" (Lima, 2007). Se o dano não decorre da conduta estatal, não pode a 
esta ser imputada a responsabilidade pela sua ocorrência. 

Vistos os elementos que compõe a responsabilidade, passemos a 
estudar esta no que toca, especificamente, aos atos legislativos. 

A doutrina não é pacífica em admitir a responsabilidade estatal 
pela prática de atos legislativos, oferecendo uma série de objeções a 
sua configuração. 

A primeira delas, acima já mencionada, é a abstração da lei, a sua 
generalidade, que não seria capaz de atingir situações individuais e 
concretas. Ao lado dos argumentos contrários a essa suposição, já es-
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posados, acrescente-se o preciso magistério de Júlio César dos Santos 
Esteves (citado por Santos, 2007), quando afirma: "Tem-se, todavia, como 
certo que o caráter primário e consequentemente geral e abstrato da 
função normativa não impede, na atual concepção de Estado, se editem 
as chamadas leis-providências ou leis de efeitos concretos, destinadas 
a atingir determinado indivíduo ou grupo certo de indivíduos. Há que 
se constar uma profunda alteração no conceito de lei - no que respei
ta à sua função e conteúdo - ocorrida no Estado lntervencionista ou 
Controlador". 

Outro argumento comumente oposto é de que a atividade legis
lativa é expressão da soberania. Mais uma vez não deve prosperar a 
tese. 

Com efeito, como bem pontuado por Pedro Lenza (2008: 249), a 
soberania é "fundamento da República Federativa do Brasil e não da 
União, enquanto ente federativo". 

Ademais, "o poder soberano é uno. Não pode sofrer divisão. As
sim, o que a doutrina liberal clássica pretende chamar de separação 
dos poderes, o constitucionalismo moderno determina divisão de tarefas 
estatais, de atividades entre distintos órgãos autônomos" (Moraes, 2006: 387). 

Por fim, anote-se que o texto constitucional não faz distinção, no 
§ 62 do art. 37, entre quais pessoas jurídicas de direito público estão 
sujeitas à responsabilização, além do que o caput do mesmo artigo ex
pressamente submete a União e todos os seus Poderes às regras nele 
contidas, entre elas a da responsabilidade. 

Desta feita, o fato de se reconhecer responsabilidade estatal por 
ato legislativo de forma alguma afeta a soberania, senão a confirma, 
na medida em que preconiza a submissão do Estado ao regramento 
constitucional, reafirmando o Estado de direito. 

O terceiro e último argumento contrário à responsabilização es
tatal pela prática de atos legislativos diz respeito à impossibilidade de 
se responsabilizar o Estado por atos de parlamentares por eles mes
mos eleitos. Nada mais frágil. Primeiro, porque a delegação outorgada 
aos parlamentares é para o exercício regular do Poder. Em havendo 
excesso, evidente o desbordamento do mandato. Segundo, porque o 
fundamento da responsabilidade é o princípio da igualdade, que nem 
sempre será de plano obedecido, ainda que a atividade parlamentar 
seja lícita e vise precipuamente ao interesse público. E, por último, por
que, a se aceitar essa tese, necessariamente também estarão isentos de 
responsabilidade quaisquer atos praticados pelos chefes do Executivo, 
uma vez que também foram pela coletividade eleitos, o que consistiria 
em rematado absurdo. 
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Entre as situações que podem gerar direito à indenização por ato 
legislativo, merecem destaque as seguintes. 

A primeira é aquela em que a própria lei já prevê o direito à in
denização aos que sofreram algum prejuízo em decorrência de seus 
comandos. 

Nessa hipótese há pouca ou nenhuma dificuldade. Se a indeniza
ção prevista em lei for bastante e suficiente para cobrir todos os pre
juízos experimentados pelo particular, nada há a acrescentar. Se não, 
basta mensurar e indenizar o montante faltante, na medida em que 
o reconhecimento do dano já existe e a limitação da indenização, se 
inferior ao dano, mostra-se inconstitucional, por violação ao princípio 
constitucional da isonomia e da garantia constitucional ao direito de 
propriedade (art. 52

, caput e XXII, CF/1988). 
A segunda diz respeito à lei inconstihtcional. 
Como se sabe, as leis editadas devem guardar sintonia com a nor

ma constitucional, que lhe dá suporte. Em caso de antinomia, estare
mos diante de um exercício irregular da atividade legislativa. Teremos, 
pois, uma lei ilícita, uma vez que contrária a seu fundamento de vali
dade. 

Em hipóteses que tais, pode dita lei, eventualmente, causar preju
ízo ao particular e, considerando-se que dito prejuízo decorre de ilícito 
estatal, surge o dever de indenizar sem a necessidade de se perquirir 
acerca da especialidade do dano. 

O Supremo Tribunal Federal já assentou a matéria, ao afirmar que 
"o Estado responde civilmente por danos causados aos particulares 
pelo desempenho inconstitucional da função de legislar"2, preconizan
do que "cabe responsabilidade civil pelo desempenho inconstitucional 
da função do legislador"3. 

Por elucidativo, de bom alvitre trazer à colação as palavras do 
ministro Celso de Mello, em seu voto no RE 153.464, quando afirma: 
"é de se referir que a jurisprudência dos tribunais - desta Suprema 
Corte, inclusive - não se tem revelado insensível à orientação fixada 
pela doutrina, notadamente porque a responsabilidade civil do Estado 
por ato do poder público declarado incompatível com a Carta Políti
ca traduz, em nosso sistema jurídico, um princípio de extração cons
titucional. O Supremo Tribunal Federal consagrou esse entendimento 
e prestigiou essa orientação em pronunciamentos nos quais deixou 

2 RE 153.464. 
3 RE 158.962. 
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consignado que 'O Estado responde civilmente pelo dano causado em 
virtude de ato praticado com fundamento em lei declarada inconstitu
cional' (Rel. Min. Castro Nunes, ROA 20/42). Uma vez praticado pelo 
poder público um ato prejudicial que se baseou em lei que não é lei, 
responde por suas consequências (Rei. Min. Cândido Mota Filho, R1J 
2/121)". 

Embora aceita a responsabilidade estatal por lei inconstitucional, 
questão que tem trazido acirrada discussão é a necessidade desta de
claração - de inconstitucionalidade - em controle concentrado no 
STF. 

Renomados juristas, entre eles Yussef Said Cahali, acompanhado 
pelo ministro Demócrito Reinaldo4, entendem que somente após a de
claração da inconstitucionalidade pelo STF, com efeito erga omnes, em 
controle concentrado, surgiria a possibilidade de responsabilização do 
Estado pelo ato legislativo inconstitucional. 

Neste ponto, preferimos os ensinamentos de Júlio César dos San-
tos Filho (citado por Santos, 2007), quando afirma que: 

[ ... ]a exigência de prévia declaração de inconstitucionalidade da 
lei pela via do controle concentrado, como requisito da respon
sabilização do Estado por lei inconstitucional, não se coaduna 
com a sistemática processual vigente, em que a via de exceção 
deve se mostrar igualmente eficaz, na defesa de direitos. Não 
se vislumbra, ademais, qualquer obstáculo à obtenção de efeito 
patrimonial, pela via de ação em que se suscita o controle inci
dental de constitucionalidade. A posição do Supremo Tribunal 
Federal, no sentido de que a lei de efeitos concretos não se expõe 
à jurisdição do controle concentrado de constitucionalidade, re
força a conclusão quanto à inexistência do referido requisito de 
responsabilização. 

Seguindo o mesmo raciocínio, entendemos que as leis que contra
riarem os tratados internacionais sobre direitos humanos, ainda que 
sejam constitucionais, darão ensejo, em caso de gerarem dano, a inde
nização. 

Isso porque, conforme recente entendimento firmado pelo STF 
no RE 466.343/SP, "o caráter especial desses diplomas internacionais 
sobre direitos humanos lhes reserva lugar específico no ordenamen
to jurídico, estado abaixo da Constituição, porém acima da legislação 
interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais de 

4 REsp 121.812. 
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direitos humanos subscritos pelo Brasil, dessa forma, torna inaplicável 
a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou 
posterior ao ato de adesão"5. 

O terceiro e último caso, a ser por nós tratado, é aquele em que a 
lei é constitucional, impõe ônus excessivos e desiguais a determinada 
pessoa ou a determinado grupo, sem que nada diga a respeito da in
denização. 

Como visto alhures, esta hipótese exige que o dano imposto aos 
prejudicados seja especial e anormal, haja vista que todos são obriga
dos a tolerar pequenos transtornos da vida em coletividade, além do 
que o dano não pode incidir sobre um número indeterminado de pes
soas, sob pena de ausência do fundamento da indenização no caso em 
apreço, qual seja, o princípio da igualdade. 

Se a lei foi tipicamente de efeito concreto, não há maiores dificul
dades, pois será tratada como verdadeiro ato administrativo, e suas 
correlatas consequências. 

O problema se mostra mais difícil de resolver quando a lei, embo
ra não seja tipicamente de efeitos concretos, atinge de maneira desigual 
e desarrazoada algtms dos administrados. 

Caso emblemático sobre essa situação foi o da companhia La 
Fleurette, na França, que fabricava produtos derivados do leite e que 
sofreu significativos prejuízos decorrentes da lei que proibiu a produ
ção de derivados do leite compostos por outras substâncias. O Conse
lho de Estado "lhe deu ganho de causa com base nos seguintes fatos: 
a atividade proibida por lei não era prejudicial; o prejuízo incidia qua
se que totalmente sobre a empresa; o legislador visou a proteção de 
outros profissionais, o dos produtores de leite; e por fim decidiu que 
nada, nem o próprio texto da lei, nem o conjunto das circunstancias do 
caso, permitiria pensar que o legislador tivesse pretendido que o inte
ressado suportasse encargo que, normalmente, não lhe seria possível 
suportar" (Ferrari, 1999). 

Como bem salientado nos fundamentos do julgado do Conselho 
de Estado, e já visto anteriormente, a pedra de toque será a especiali
dade e anormalidade do dano. Presentes estas situações, a indenização 
será impositiva, em respeito à isonomia que deve reger a relação estatal 
com os seus administrados. Se a lei não causa prejuízos, ou estes são 
gerais e impessoais, não há que se falar em responsabilidade. Ao con
trário, se a distribuição do ônus da atuação estatal é desproporcional e 

5 
Trecho do voto do ministro Gilmar Mendes. 
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desarrazoada em relação a alguns de seus membros, surge a obrigação 
de indenizar, ainda que a conduta seja lícita. 

Repise-se que o dano deve ser, em caso de atividade legislativa, 
desproporcional e desarrazoado em relação a um grupo restritíssimo 
de pessoas. 

Com efeito, é iner~nte à atividade legislativa o a tingimento de um 
número indeterminado de pessoas. O fato de um grupo ser mais atin
gido do que o outro não gera, de per si, direito a indenização, pois situ
ações como essas são naturalmente decorrentes do convívio social, sob 
pena de se transformar o Estado em segurador universal. 

O que se busca proteger é o verdadeiro aniquilamento do direito, a 
sua supressão substancial individual (aqui incluídos grupos restritos), 
em benefício da coletividade. Se não pode o Estado fugir à responsabi
lidade quando, em nome de todos, prejudicar parcela mínima de sua 
população, também não pode ele se transformar em segurador univer
sal, sob pena de "usurpação de instrumentos normativos destinados à 
proteção da cidadania para proteger privilégios" (Mendes, 2000). 

Assim, defendemos a tese da responsabilização do Estado pela 
prática de atos legislativos, sejam eles constitucionais ou não, devendo, 
todavia, tal instrumento ser usado com sabedoria e parcimônia, diante 
do caso concreto, para que não se transforme o Estado em segurador 
universal, e nem se deixe à míngua o cidadão que venha a ter seu direi
to sucumbido em prol da coletividade. 
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Responsabilidade civil do Estado por omissão 
Paulo Ernane Moreira Barros1 

1 Introdução 
O escopo do presente estudo é delimitar as situações em que o 

dano causado aos particulares, em decorrência da postura omissiva da 
administração pública, é capaz de gerar o dever de indenizar. O foco da 
presente abordagem é direcionado aos aspectos que a~da suscitam di~
sensão doutrinária sobre a matéria e a consequente dtficuldade de apli
cação da teoria aos casos concretos cotidianamente postos em juízo. 

Por isso, examinaremos a natureza da conduta omissiva do Esta
do e, depois, em segundo plano, o nexo causal e as excludentes de res
ponsabilidade, fatores estes que têm sido preponderantes no momento 
de se definir pela responsabilização ou não do Estado, nos casos em 
que sua omissão tenha ocasionado prejuízo a terceiros. . . , . 

Assim, deixaremos de lado alguns temas sobre os quats 1a pauam 
consenso doutrinário, como v.g. a natureza da responsabilidade do Es
tado por conduta comissiva e a adoção da teoria do risco administrativo, 
sobre as quais se põem de acordo os publicistas pátrios. . , . 

Convém observar, ademais, que não se questiona aqm a propna 
existência do dever de indenizar nas hipóteses de conduta omissiva do 
Estado, uma vez que quanto a isto há muito existe unanimidade tanto 
na doutrina pátria como na alienígena.2 

1 Juiz federal da Vara única da Subseção Judiciária de Aparecida de Goiânia/GO. 
2 Cf. José Joaquim Gomes Canotilho (1974). 
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Centramos, desse modo, a nossa análise nos casos em que a omis
são do Estado poderá resultar no dever de indenizar e nos fatores ca
pazes de afastar a responsabilidade estatal. 

2 Omissão do Estado: responsabilidade objetiva ou subjetiva? 

Em sede doutrinária, existe hoje enorme divergência sobre a na
tureza da responsabilidade advinda da conduta omissiva do Estado. 
Para alguns doutrinadores, essa responsabilidade seria objetiva, sob 
os mesmos fundamentos da responsabilidade por conduta comissiva, 
bastando, destarte, para a sua caracterização, a demonstração do nexo 
causal, dispensando-se a culpa do agente da administração ou da pró
pria administração pública. Nessa corrente estão autores como Yussef 
Said Cahali, Odete Medauar, Álvaro Lazzarini, Carvalho Filho e Celso 
Ribeiro Bastos. 

Na defesa desse ponto de vista, discorreu o primeiro autor citado: 

Evidenciado o liame causal, não há necessidade de ser provada 
a culpa do agente da entidade pública (ou particular prestadora 
de serviço público), que, de resto, ou se presume, ou mesmo 
se apresenta como irrelevante quando se cuida de dano injusto. 
Presumida a culpa do agente ou a falha anônima da máquina 
administrativa, opera-se a inversão do ônus probatório com 
vistas à eventual exclusão da responsabilidade; e, desse modo, 
tendo a entidade pública alegado que o evento danoso ocorreu 
por culpa exclusiva da vítima, para o fim de exonerar-se da res
ponsabilidade, a ela, pessoa jurídica, incumbe o ônus da prova 
(art. 333, II, do CPC). (Cahali, 1995: 247) 

Noutra vertente, capitaneada por Celso Antonio Bandeira de 
Mello, também se encontram Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Lucia 
Valle Figueiredo, Maria Helena Diniz e outros, para os quais essa res
ponsabilização da administração em caso de omissão deve decorrer 
de culpa do agente estatal, configurada em uma de suas modalidades: 
negligência, imprudência ou imperícia. Nesse sentido é o escólio do 
mestre citado: 

Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir 
o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo 
de suportar patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, 
a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsa
bilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade 
por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois 
não há conduta ilícita do Estado que não seja proveniente de 
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negligência, imprudência ou imperícia (culpa), ou, então, de
liberado propósito de violar norma que o constituía em dada 
obrigação. Culpa e dolo são justamente as modalidades de res
ponsabilidade subjetiva. (Mello, 1993: 447) 

O tema debatido é de fato complexo, tornando-se extremamente 
espinhosa a tarefa de se classificar tal responsabilidade diante de cer
tos fatos que parecem englobar as duas espécies de responsabilidade, 
dependendo da relação jurídica que se tenha estabelecido entre o Es
tado e o administrado. Com efeito, há casos em que se estabelece uma 
relação jurídica mais próxima e definida entre o Estado/administração 
e o particular, colocando-se, às vezes, o primeiro na situação de garante 
em relação ao segundo e, justamente em razão disso, eventual dano 
ocasionado a este em decorrência da omissão daquele implicará fatal
mente o dever de indenizar. 

Alguns exemplos das situações acima mencionadas são citados 
por Hely Lopes Meirelles (2002: 624): 

Por isso, incide a responsabilidade civil objetiva quando a Ad
ministração Pública assume o compromisso de velar pela inte
gridade física da pessoa e esta vem a sofrer um dano decorrente 
da omissão do agente público naquela vigilância. Assim, alunos 
da rede oficial de ensino, pessoas internadas em hospitais pú
blicos ou detentos, caso sofram algum dano quando esteja sob 
a guarda imediata do Poder Público, têm direito à indenização, 
salvo se ficar comprovada a ocorrência de alguma causa exclu
dente daquela responsabilidade estatal[ ... ]. 

O que a Constituição distingue é o dano causado pelos agentes 
da Administração (servidores) dos danos ocasionados por atos 
de terceiros, ou por fenômenos da Natureza. Observe-se que o 
art. 37, § 62, só atribui responsabilidade objetiva à Administra
ção pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a 
terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco ad
ministrativo da atuação ou inação dos servidores públicos[ ... ]. 

Daí alguns entenderem - a exemplo do saudoso mestre, pelo que 
se extrai do excerto doutrinário acima transcrito - que a responsabili
dade estatal em casos como tal seria objetiva. 

Afinado com esse entendimento é também o escólio do professor 
Sérgio Cavalieri Filho, citado por Augusto Vinícios Fonseca e Silva, em 
artigo intitulado "A responsabilidade objetiva do Estado por omissão", 
publicado na Revista do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justi
ça Federal (CEJ/CJF), n. 25, de junho de 2004, in litteris: 
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Noutra margem situa-se o professor Sérgio Cavalieri Filho. Para 
ele, antes de se afirmar, peremptoriamente, ser subjetiva a res
ponsabilidade do Estado por omissão, deve-se distinguir entre 
omissão genérica e omissão específica. Esclarece, baseado em 
monografia de Guilherme Couto de Castro, não ser correto dizer, 
sempre, que toda hipótese de dano proveniente de omissão esta
tal será encarada, inevitavelmente, pelo ângulo subjetivo. Assim 
o será quando se tratar de omissão genérica. Não quando houver 
omissão específica, pois aí há dever individualizado de agir. 

Esta noção também é compartilhada por Odília Ferreira da Luz 
Oliveira (1997: 298), para quem a tese objetiva não é adotada com exclu
sividade, "pois ainda existe a responsabilidade decorrente da falta de 
serviço, que é a regra; na verdade coexistem a responsabilidade objeti
va e a subjetiva, esta fundada na faute de service e não mais na culpa do 
agente público (a não ser nos casos em que o Estado se iguale juridica
mente ao administrado)" . 

Percebe-se, destarte, que mesmo os teóricos da responsabilidade 
objetiva do estado por conduta omissiva sustentam tal posição com 
mais ênfase em relação aos casos em que exista uma relação próxima 
entre o Estado e o particular, como nos casos do preso, do aluno da 
rede pública e do doente internado em hospital público, citados pelo 
mestre Hely Lopes Meirelles. 

Mas tal avaliação, segundo a ótica dos defensores da corrente sub
jetivista, seria equivocada, porquanto, também neste caso, o que deve 
prevalecer é a presunção de culpa do Estado, por haver negligenciado 
o dever de guarda que lhe incumbiria. Haveria, sim, portanto, culpa 
do Estado, classificada na modalidade de negligência. Para chegar a 
tal conclusão, valem-se os subjetivistas dos fundamentos da chamada 
teoria do faute du service, que será examinada mais detalhadamente em 
seguida. 

O Supremo Tribunal Federal não tem posição definida sobre as 
duas teorias em apreço, ora fundamentando seus julgamentos numa, 
ora se inclinando em direção da outra, conforme se depreende dos se
guintes julgados, ambos do ano de 2005: 

MORTE DE DETENTO POR COLEGAS DE CARCERAGEM. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO Es
TADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATI

VO. CONFIGURAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EM FUNÇÃO DO DEVER 

CONSTITUCIONAL DE GUARDA (ART. 52, XLIX). RESPONSABILIDADE 

DE REPARAR O DANO QUE PREVALECE AINDA QUE DEMONSTRADA A 
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AUSÊNCIA DE CULPA DOS AGENTES PÚBLICOS. (RE 272.839, RELATOR, 
MINISTRO GILMAR MENDES, DJ 08/04/2005.)3 

I - Tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade 
civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, esta numa 
de suas três vertentes, a negligência, a imperícia ou a imprudência, 
não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser 
atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço. TI- A 
falta do serviço lfaute du service dos franceses) não dispensa ore
quisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre 
a ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a 
terceiro. III- Latrocínio praticado por quadrilha da qual partici
pava um apenado que fugira da prisão tempos antes: nesse caso, 
não há falar em nexo de causalidade entre a fuga do apenado e 
o latrocínio. Precedentes do STF: RE 172.025/RJ, ministro Ilmar 
Galvão, DJ de 19/12/96; RE 130.764/PR, relator: ministro Moreira 
Alves, RTJ 143/270. IV- Agravo não provido.4 (Grifei.) 

Bem diferentes, porém, dos casos em que se estabelece um vín
culo imediato entre o Estado e o particular (contrato, ainda que tácito, 
ou a lei) nos parecem aqueles casos em que não há um liame próximo 
entre o particular e o Estado, como nos casos da falta do serviço (jaute 
du service), a exemplo do dever de conservação de estrada pública, em 
que essa responsabilidade, seja pela própria falta, seja pela ineficiência 
ou pela demora do serviço, vindo a ocasionar prejuízos a terceiros, não 
pode ser delimitada sem nenhuma indagação quanto à existência de 
culpa do poder público.5 

3 Culpa do Estado ou culpa do agente do Estado 

Pela teoria da Jaute du service, edificada sobre a jurisprudência do 
Conselho de Estado Francês, tornou-se irrelevante a perquirição acerca 
da culpa pessoal do agente do Estado, a qual foi substituída pela culpa 
do próprio Estado, ou culpa administrativa. 

Em artigo publicado no sítio Consultor Jurídico, em 21/01/2004, a 
advogada e então mestranda da PUC Ivana Bonesi Rodrigues fez uma 
importante digressão histórica a respeito do tema: 

3 No mesmo sentido: AI 512.698-AgR, relator: ministro Carlos Velloso, DJ de 
24/02/2006. 

4 AgR no Agi 489.254-2, julgamento: 15/02/2005, relator: ministro Carlos Vello
so, publicação: DJ1 62, 01/04/2005, p. 54. 

5 Cf. Rui Stoco (2001: 862). 
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A teoria subjetivista se manifestou de duas formas: 

1 °) por meio da teoria que fazia a divisão entre atos de gestão e 
atos de império; 

2°) por meio da teoria da culpa administrativa ou acidente ad
minis trativo. 

Na teoria do acidente administrativo ou culpa administrativa, 
também chamada teoria da "faute du service", a obrigação de 
indenizar passou a centrar-se na "culpa do serviço". 

A teoria da "faute du service" é uma criação jurisprudencial do 
Conselho de Estado Francês e, por meio dela, se abandona a dis
tinção entre atos de gestão e atos de império e a perquirição da 
culpa do agente, para se indagar a culpa estatal. Ou seja, a culpa 
pessoal, individual do agente é substituída, na falta do serviço, 
pela culpa do próprio Estado, pela "culpa administrativa", pe
culiar do serviço público, na maioria das vezes "anônima" . 

Assim, ainda quando evidenciada a culpa de agente identifica
do como autor do ato lesivo, esta culpa (pessoal) é considerada 
como consequência da falta do serviço, que deveria funcionar 
exemplarmente e não foi capaz. Essa falta, então, é capaz de ge
rar para o Estado a obrigação de indenizar. 

Percebe-se que, pela teoria da falta do serviço, de cunho notada
mente subjetivista, a culpa pessoal do agente identificado pela ação 
ou omissão do Estado nem sempre terá relevância no momento de se 
estabelecer a responsabilidade estatal. Para a teoria em apreço, a falta 
do serviço público está associada ao mau funcionamento do serviço e 
não à falta de determinado agente. 

Paul Duez (citado por Dias, 1987) cita quatro pontos essenciais da 
teoria da falta do serviço: 

1) a responsabilidade do servidor público é uma responsabili
dade primária, não indireta (não decorre da relação preposto/ 
preponente); 

2) a falta do serviço público não depende da falta de determi
nado agente, mas do funcionamento defeituoso do serviço, do 
qual decorre o dano; 

3) o fato gerador da responsabilidade é a falta ou culpa do ser
viço, não o fato do serviço, daí não se confundir com a teoria do 
risco administrativo (objetiva); 

4) não basta a ocorrência de qualquer defeito, mas certo grau de 
imperfeição, e o defeito do serviço deve ser examinado tendo 
em vista o serviço, o lugar e as circunstâncias. 
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Quer nos parecer, desse modo, com base nos fundamentos da es
cola francesa, que falece fundamentação a toda e qualquer teoria ba
seada na responsabilidade objetiva do Estado por atos omissivos, em 
se tratando especificamente de omissão genérica, ou seja, na omissão 
caracterizada como falta do serviço stricto sensu. 

Antes, porém, de tomarmos partido nessa discussão, mister se faz 
a análise de outros fatores que influem diretamente na definição da 
responsabilidade do Estado em razão de conduta omissiva. Passemos, 
portanto, ao exame do nexo de causalidade. 

4 Do nexo causal 

O nexo de causalidade (ou nexo causal) consiste na relação de cau
sa e efeito estabelecida entre a ação (conduta) ou omissão do agente e o 
resultado danoso infligido à vítima. 

Conforme já deixou assentado o STF, em acórdão do qual foi rela
tor o ministro Celso Mello, "a comprovação da relação de causalidade 
- qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte doutrinário (teoria da 
equivalência das condições, teoria da causalidade necessária ou teoria 
da causalidade adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento do 
dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, 
ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos 
pelo ofendido"6

. 

Identificar a origem do dano, todavia, tem se mostrado tarefa espi
nhosa, haja vista que nem sempre o resultado decorre de uma só causa, 
podendo surgir causas concomitantes ou sucessivas, que na doutrina 
recebem a denominação de concausas. 

Consoante acima mencionado, existem três teorias que tentam so
lucionar a controvérsia a respeito das concausas. 

a) Teoria da equivalência dos antecedentes causais ou conditio sine qua 
non, segundo a qual, existindo várias circunstâncias que poderiam 
ter causado o prejuízo, qualquer delas poderá ser considerada causa 
eficiente, ou seja, se suprimida alguma delas, o resultado danoso não 
teria ocorrido, por exemplo, no homicídio a causa poderia ser a ação 
(dolosa ou culposa) do agente, mas também a daquele que fabricou a 
arma, a constituição débil da vítima, a demora de seu transporte para 
o hospital, a falta de meios adequados para o seu tratamento etc. Essa 
teoria não tem tido aplicação prática, uma vez que o regresso ad infini-

6 RE-AgR 481110/PE, DJ de 09/03/2007, p. 50. 
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wm provocaria responsabilidades infinitas para o Estado, colocando
o na condição de verdadeira seguradora universal. Leva a resultados 
absurdos. 

b) Teoria da causalidade adequada, fundada na ideia de que a causa 
deve ser apta a produzir o resultado danoso, excluindo-se, portanto, os 
danos decorrentes de circunstâncias extraordinárias, ou seja, o efeito 
deve se adequar à causa. 

c) Teoria da causalidade imediata ou dos danos diretos e imediatos, 
ou, ainda, teoria da interrupção do nexo causal, para a qual é preciso 
que exista entre o fato e o dano uma relação de causa e efeito direta 
e imediata. Esta é a teoria adotada pelo nosso ordenamento jurídico, 
prevista no art. 1.060 do antigo Código Civil, bem como no art. 403 
do novo Código. Portanto, será causa do dano aquela que está mais 
próxima deste, imediatamente (sem intervalo) e diretamente (sem in
termediário). 

José de Aguiar Dias (1987) definiu o termo causa da seguinte forma: 
"Só é causa aquele fato a que o dano se liga com força de necessidade. 
Se numa sucessão de fatos, mesmo culposos, apenas um, podendo evi
tar a consequência danosa, interveio e correspondeu ao resultado, só 
ele é causa, construção que exclui a polêmica sobre a mais apropriada 
adjetivação. Se ao contrário, todos ou alguns contribuíram para o even
to, que não ocorreria, se não houvesse a conjugação deles, esses devem 
ser considerados causas concorrentes ou concausas". 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem optado com 
mais frequência pela teoria da causalidade imediata, a exemplo do se
guinte excerto de julgamento: 

O Ministro Moreira Alves, no voto que proferiu no RE 130.764/ 
PR, lecionou que "a teoria adotada quanto ao nexo de causali
dade é a teoria do dano direto e imediato, também denomina
da teoria da interrupção do nexo causal", que "sem quaisquer 
considerações de ordem subjetiva, afasta os inconvenientes das 
outras duas teorias existentes: a da equivalência das condições 
e a da causalidade adequada" (cf. Wilson Mello da Silva, "Res
ponsabilidade sem culpa", n. 78 e 79, págs. 128 e seguintes, Ed. 
Saraiva, São Paulo, 1974). Essa teoria, como bem demonstra 
Agostinho Alvim ("Da Inexecução das Obrigações", s~ ed., n. 
226, pág. 370, Ed. Saraiva, São Paulo, 1980), só admite o nexo de 
causalidade quando o dano é efeito necessário de uma causa, o 
que abarca o dano direto e imediato sempre, e, por vezes, o dano 
indireto e remoto, quando, para a produção deste, não haja con
causa sucessiva. Daí, dizer Agostinho Alvim (1. c): "os danos 
indiretos ou remotos não se excluem, só por isso; em regra, não 
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são indenizáveis, porque deixam de ser efeito necessário, pelo 
aparecimento de concausas. Suposto não existam estas, aqueles 
danos são indenizáveis. (RE 130.764/PR, RTJ 143/270, 283)".7 

Causas excludentes da responsabilidade estatal 

A responsabilidade civil do Estado tem sido afastada diante de 
certas circunstâncias que impedem a configuração do liame causal en
tre a conduta deste e o dano causado ao particular, quais sejam, a força 
maior, o caso fortuito, o estado de necessidade e a culpa exclusiva da 
vítima ou de terceiro. Não paira nenhum dissenso doutrinário acer
ca das excludentes mencionadas, pelo que se torna despiciendo tecer 
maiores considerações a respeito delas. 

Sobre a matéria, porém, um novo enfoque foi trazido por Juarez 
Freitas (2006), para quem a responsabilidade civil do Estado é guiada 
pelo princípio da proporcionalidade, que veda excessos ou omissões; 
ou seja, se, de um lado, o Estado não pode agir com excessos (v.g. vio
lência policial), de outro lado, também não pode agir de maneira insufi
ciente (v.g. não velar pela incolumidade do preso). Nesse contexto, não 
se pode admitir o Estado omisso nem o "Estado segurador universal". 

Esta tese, calcada na proporcionalidade, criou nova excludente do 
nexo causal, qual seja, a impossibilidade motivada no cumprimento do 
dever, que muito se aproxima da força maior. Nesse caso, em vez de 
nos preocuparmos com a culpa administrativa ou o dever de realização 
de serviços, teríamos de desviar nossas atenções para a identificação de 
lesão à proporcionalidade, o que não é muito diferente. 

6 Conclusão 

Não pretendemos com este breve estudo estabelecer fórmulas ou 
regramentos fechados a serem seguidos cegamente como referenciais 
delineadores da caracterização da responsabilidade civil do Estado por 
omissão. Isto porque, como leciona o professor Caio Mário da Silva 
Pereira (1990) : 

Não obstante o enunciado de fórmulas e regras atinentes à de
terminação do nexo causal, não se pode deixar em oblívio a re
comendação de De Page, quando adverte que elas não devem 
ser aplicadas de maneira cega e automática, ou, como ainda 

7 RE 409.203, voto do ministro Carlos Velloso, DJ de 15/06/2005. 
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assinalam Marty e Raynaud, a jurisprudência está longe de per
manecer sistematizada em linhas de decisões estabelecidas. Se 
assim se fizesse, correr-se-ia o risco de potencializar a respon
sabilidade civil de maneira enorme (De Page). Ao juiz cabe pro
ceder cum arbítrio bani viri, sopesando cada caso na balança do 
equilíbrio, do bom senso e da equidade. 

Não obstante isto, com base em todo o acima expendido, podemos 
extrair algumas conclusões, que poderão servir de marcos balizadores 
a guiar o aplicador do direito nessa nebulosa senda que se constitui a 
tarefa de delimitar o dever de indenizar do Estado, em decorrência de 
ato omissivo. 

1 ª) Hodiernamente é majoritária a corrente doutrinária que clas
sifica a responsabilidade do Estado por atos omissivos como subjetiva, 
ainda que em se tratando de situações em que há uma relação próxima 
entre o ente estatal e o particular (v.g. casos do preso, do aluno de ins
tituição pública e do paciente internado em hospital público). Nesta 
hipótese, porém, para livrar-se do dever de indenizar, cabe ao Estado 
demonstrar a existência de uma das causas excludentes de sua respon
sabilidade, em face da presunção de culpa que milita em seu desfavor. 

2ª) Tem ganhado força, a cada dia, uma terceira corrente doutri
nária, segundo a qual a responsabilidade objetiva do Estado por atos 
omissivos se restringe às hipóteses em que o Estado se iguala ao parti
cular, ou quando existe uma relação próxima entre este e aquele. 

3ª) Da opção por uma dessas correntes doutrinárias poderão advir 
resultados práticos distintos, haja vista que, em se adotando a teoria da 
responsabilidade objetiva, basta a demonstração do prejuízo e do nexo 
causal entre este e a omissão do Estado, para que surja o dever de inde
nizar. Já pela teoria subjetiva, exige-se mais: que seja demonstrada a cul
pa do Estado em uma das suas modalidades (negligência, imprudência 
e imperícia). Assim, por exemplo, no caso de culpa exclusiva de terceiro 
(causa excludente da responsabilidade do Estado, como visto no tópico 
precedente), em se adotando a primeira teoria, o Estado teria de inde
nizar a vítima antes, para, somente depois, buscar ressarcir-se em ação 
regressiva em face do terceiro culpado. Já em se adotando a segunda 
teoria (subjetivista), poderia o Estado, de plano, eximir-se da culpa, ar
guindo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. 

4ª) A jurisprudência do excelso pretório tem se mostrado vacilante 
em relação às duas teorias acima debatidas, focando a análise dos casos 
que são submetidos à sua apreciação na existência do nexo de causalida
de, que, em todo caso, é imprescindível à configuração do dever de inde
nizar do Estado, quer seja por ato comissivo, quer seja por ato omissivo. 
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São estas, portanto, as poucas conclusões que arriscamos extrair 
desta breve incursão em terna tão polêmico, que, certamente, exigiria 
urna abordagem mais ampla, que deixamos para trabalho futuro. 
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Breves apontamentos acerca da 
responsabilidade civil do Estado 

Neian Milhomem Cruz1 

Nestas breves linhas, lirnitar-rne-ei a tecer algumas considerações 
sobre duas questões pontuais, a saber: a causalidade da omissão na res
ponsabilidade civil do Estado e a responsabilidade civil das empresas 
prestadoras de serviço público perante terceiros não usuários. 

A relevância dos ternas salta aos olhos, visto serem recorrentes as 
discussões que fomentam, seja na doutrina, seja na jurisprudência. 

De início, sobreleva notar ser indubitável a responsabilidade obje
tiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem 
a terceiros, consentâneo com o disposto no art. 37, § 6Q, da CF/1988, de 
modo que, em se tratando de conduta corníssiva atribuída a agente de 
pessoa jurídica de direito público, via de regra, inexistem maiores per
calços, ressalvada a hipótese de concorrência de causas. 

1 A omissão causal 

O que dizer, porém, quando o dano está vinculado a urna omissão 
do Estado, por exemplo, no dever de vigilância em relação aos presos 
que se evadem e cometem novos crimes? Ou então quando urna pro
fe~sora é agredida fisicamente por um aluno dentro de urna escola pú
bhca? Imaginemos, ainda, o caso de um magistrado que, surpreendido 

1 
Juiz federal substituto da 3a Vara da Seção Judiciária do Estado do Maranhão. 
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dentro de seu próprio gabinete, no recinto do fórum, é atacado por um 
jurisdicionado insatisfeito com algum provimento jurisdicional. 

Em todos esses exemplos, ternos em comum a ocorrência de danos 
provenientes de fato de terceiro, pois não foram causados por conduta 
cornissiva imputável a um agente estatal. 

Cabe indagar, assim, acerca da existência ou não de nexo causal 
entre tais danos e eventual omissão imputável ao Estado, sob a pers
pectiva da teoria do risco administrativo subjacente à responsabilidade 
objetiva, bem corno em face das teorias acerca do nexo de causalidade, 
a saber: teoria da equivalência dos antecedentes, teoria da causalidade 
adequada e teoria do dano direto e imediato. 

Não se pode olvidar que, segundo o escólio de renomados dou
trinadores, na hipótese de omissão, a responsabilidade civil do Estado 
é subjetiva. Nesse sentido, pontifica Celso Antonio Bandeira de Mello 
(2002: 854): 

Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do 
Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficien
temente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade 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. 

· Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir 
o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-Lhe o encargo 
de suportar patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, 
a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsa
bilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade 
por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois 
não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa 
haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência 
ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a 
norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo 
são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva. 

No mesmo sentido é o escólio de Maria Sylvia Zanella Di Pietro 
(2005: 569): "Porém, neste caso, entende-se que a responsabilidade não é 
objetiva, porque decorrente do mau funcionamento do serviço público; 
a omissão na prestação do serviço tem levado à aplicação da teoria da 
culpa do serviço público (jaute du service); é a culpa anônima, não indi
vidualizada; o dano não decorreu de atuação de agente público, mas 
de omissão do poder público[ .. . ]". 
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Assinale-se, ainda, a lição de Gilrnar Ferreira Mendes, Inocêncio 
Nfártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco (2007: 799): 

Uma questão interessante que se coloca nessa reflexão é se 0 Es
tado responde por danos decorrentes de fenômenos da natureza 
e por fato de terceiros. 

A Administração Pública só poderá vir a ser responsabilizada 
por esses danos se ficar provado que, por sua omissão ou atua
ção deficiente, concorreu decisivamente para o evento, deixando 
de realizar obras que razoavelmente lhe seriam exigíveis. Nesse 
caso, todavia, a responsabilidade estatal será determinada pela 
teoria da culpa anônima ou falta do serviço, e não pela objetiva, 
como corretamente assentado pela maioria da doutrina e juris
prudência. 

A adoção da responsabilidade subjetiva no tocante aos danos de
correntes de omissão estatal certamente colirna obstar que o Estado se 
transforme em segurador universal dos cidadãos em face de todas as 
infindáveis mazelas que assolam a sociedade. 

Com efeito, não seria razoável imputar-se ao Estado o dever de 
ressarcir, v.g., o dano sofrido por quem foi vítima de furto em via públi
ca, ao argumento de que houve omissão do dever genérico vinculado 
à segurança pública. 

Adernais, a omissão somente é causa quando implica no descum
primento ou inobservância de um dever legal, ou seja, na denominada 
falta do serviço, pressupondo perquirir a culpa anônima da administração 
pública. 

Ora, somente na responsabilidade subjetiva faz-se mister formular 
indagação acerca do elemento culpa, razão pela qual força é convir que, 
em se tratando de omissão, não há, com a vênia devida àqueles que têm 
posicionamento diverso, corno sustentar-se a responsabilidade objetiva. 

Destarte, afigura-se incabível, na questão epigrafada, a aplicação 
da teoria do risco administrativo, que dá suporte à responsabilidade 
objetiva, cuja nota característica consiste em tornar irrelevante a aferi
ção da existência de culpa. 

Ocorre que, antes de se indagar acerca da existência de culpa, por 
imperativo lógico, devemos perquirir se existe relação causal entre o 
dano e o fato imputado ao ente público, pois, somente após constatado 
que há nexo causal (precedente lógico), exsurge a necessidade de ana
lisar o elemento subjetivo. 

Merece aqui ênfase a hipótese de danos causados por apenado 
fugitivo que vem a cometer novos crimes cujas vítimas postulam que 
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o poder público seja obrigado a ressarcir o dano decorrente de atos 

cometidos pelo apenado. 
O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente proclamado que 

não se configura, nesses casos, a responsabilidade civil do Estado, por 
ausência de nexo causal, seja em face do decurso do tempo entre a fuga 
e o evento lesivo, seja por este ter sido praticado em concurso com ou
tros delinquentes, consoante se antevê nos seguintes arestos: 

EMENTA: Ação Rescisória. 2. Ação de Reparação de Danos. Assal
to cometido por fugitivo de prisão estadual. Responsabilidade objetiva 
do Estado. 3. Recurso extraordinário do Estado provido. Inexis
tência de nexo de causalidade entre o assalto e a omissão da autorida
de pública que teria possibilitado a fuga de presidiário, o qual, mais 
tarde, veio a integrar a quadrilha que praticou o delito, cerca 
de vinte e um meses após a evasão. 4. Inocorrência de erro de 
fato. Interpretação diversa quanto aos fatos e provas da causa. 5. 
Ação rescisória improcedente. 
(AR 1376/PR, relator: ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 

DJ de 22/09/2006, p. 28). 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Ho
MICÍDIO COMETIDO POR FUGITIVO DE PRISÃO ESTADUAL. RESPONSABI

LIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 62
, DA CB. NEXO DE CAUSALI

DADE. INEXISTÊNCIA. 1. Inexistência de nexo de causalidade entre 
o fato danoso e o ato omissivo atribuído a autoridade pública. 
Ausência de relação entre a suposta falha do sistema peniten
ciário estadual e o ato ilícito. 2. Agravo regimental a que se dá 

provimento. (Grifo nosso.) 
(RE-AgR 460812/MG, relator: ministro Eros Grau, 2~ Turma, D]e 

de 23 e 25/05/2007.) 

Nesses casos, o STF tem adotado a teoria do dano direto e ime
diato para fundamentar a inexistência de nexo causal entre o dano e o 

prejuízo da vítima. 
Nesse diapasão, pontificou o ministro Moreira Alves no julga-

mento do RE 130.764, in verbis: 

[ ... ] em nosso ordenamento jurídico a teoria adotada quanto ao 
nexo de causalidade é a teoria do dano direto e imediato, também 
denominada teoria da interrupção do nexo causal [ ... ] que sem quais
quer considerações de ordem subjetiva, afasta os inconvenientes das 
outras duas teorias existentes: a da equivalência das condições e da 
causalidade adequada [ ... ]. Essa teoria só admite o nexo de causa
lidade quando o dano é efeito necessário de uma causa, o que 
abarca o dano direto e imediato sempre, e, por vezes, o dano 
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indireto e remoto, quando, para a produção deste, não haja con
causa sucessiva. Dat dizer Agostinho Alvim: os danos indiretos 
ou remotos não se excluem, só por isso; em regra, não são inde
nizáveis, porque deixam de ser efeito necessário, pelo apareci
mento de concausas. Suposto não existam estas, aqueles danos 
são indenizáveis[ ... ]. (Grifo nosso.) 

Merece registro a ementa do acórdão do RE 130.764: 

Resp~nsabilidade :ivil do Estado. Dano decorrente de assalto por 
quadrzlha de que fazza parte preso foragido vários meses antes. -A res
ponsa~ilidade do Estado, embora objetiva por força do disposto 
no artigo 107 da Emenda Constitucional n. 1/69 (e, atualmente 
n? parágrafo 6 do artigo 37 da Carta Magna), não dispensa, ob~ 
vramente, o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade 
entre a ação ou a omissão atribuída a seus agentes e o dano cau
sado a_ terceiros. - Em nosso sistema jurídico, como resulta do disposto 
no artzgo 1.060 do Código Civil, a teoria adotada quanto ao nexo de 
causalidade é a teoria do dano direto e imediato, também denominada te
oria da interrupção do nexo causal. Não obstante aquele dispositivo 
da codificação civil diga respeito à impropriamente denominada 
responsabilidade contratuat aplica-se ele também à responsabili
dade extracontratual, inclusive a objetiva, até por ser aquela que, 
sem quaisquer considerações de ordem subjetiva, afasta os incon
venientes das outras duas teorias existentes: a da equivalência das 
condições e a da causalidade adequada.- No caso, em face dos 
fatos tidos como certos pelo acórdão recorrido, e com base nos 
quais reconheceu ele o nexo de causalidade indispensável para 
o reconhecimento da responsabilidade objetiva constitucional é 
inequívoco que o nexo de causalidade inexiste, e, portanto, n~o 
pode haver a incidência da responsabilidade prevista no artigo 
107 da Emenda Constitucional n. 1/69, a que corresponde o pa
rágrafo 62 do artigo 37 da atual Constituição. Com efeito, o dano 
decorrente do assalto por uma quadrilha de que participava um 
dos evadidos da prisão não foi o efeito necessário da omissão da 
autoridade pública que o acórdão recorrido teve como causa da 
fu?a dele, mas resultou de concausas, como a formação da qua
d_:ilha, e o assalto ocorrido cerca de vinte e um meses após a eva
sao. Recurso extraordinário conhecido e provido. (grifo nosso). 

(RE 130764, relator: ministro Moreira Alves, 1 a Turma, DJ de 
07/08/1992, p. 11782). 

Ocorre que, em novel aresto, o STF afirmou a existência de res
pon~abilidade civil por dano sofrido por vítimas de apenado foragido 
do SIStema prisional. 
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Veja-se a ementa do acórdão: 

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6fl, DA 

CoNSTITUIÇÃO fEDERAL. fAUTE DU SERVI CE PUBLIC CARACTERIZA

DA. ESTUPRO COMETIDO POR PRESIDIÁRIO, FUGITfVO CONTUMAZ, NÃO 
SUBMETIDO À REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL COMO MANDA A LEI. 
CoNFIGURAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
DESPROVIDO. Impõe-se a responsabilização do Estado quando 
um condenado submetido a regime prisional aberto pratica, em 
sete ocasiões, falta grave de evasão, sem que as autoridades res
ponsáveis pela execução da pena lhe apliquem a medida de re
gressão do regime prisional aplicável à espécie. Tal omissão do 
Estado constituiu, na espécie, o fator determinante que propi
ciou ao infrator a oportunidade para praticar o crime de estupro 
contra menor de 12 anos de idade, justamente no período em 
que deveria estar recolhido à prisão. Está configurado o nexo de 
causalidade, uma vez que se a lei de execução penal tivesse sido 
corretamente aplicada, o condenado dificilmente teria continu
ado a cumprir a pena nas mesmas condições (regime aberto), 
e, por conseguinte, não teria tido a oportunidade de evadir-se 
pela oitava vez e cometer o bárbaro crime de estupro. Recurso 

extraordinário desprovido. 

(RE 409203/RS, relator p/ acórdão ministro Joaquim Barbosa, 21 

Turma, DJ de 20/04/2007, p. 102.) 

Da análise do aresto acima, depreende-se que, não obstante o even
to danoso tenha sido praticado por terceiro (apenado), considerou-se 
que a omissão estatal no dever de aplicar corr~t~ente as nor~as ~a. lei 
de execução penal constituiu-se causa necessana para o dano infligido 

às vítimas. 
Concordamos que, no caso em apreço, não fosse a incúria e inércia 

do Estado, a vítima não teria sido estuprada pelo apenado, que, cor
riqueiramente, evadia-se. Indaga-se, porém, qual a teoria que melhor 
justifica o nexo de causalidade na situação ventilada. . 

Acima já foi esclarecido, no bojo de citação, em que cons1ste a teo
ria do dano direto e imediato. Cumpre, pois, pontuar o significado das 
teorias da equivalência dos antecedentes e da causalidade adequada .. 

Sobre a teoria da equivalência dos antecedentes preleciona SergiO 

Cavalieri Filho (2005: 72): 

Como o próprio nome diz, essa teoria não faz distinção entre 
causa (aquilo de que uma coisa depende quanto à existên~a) e 
condição (o que permite à causa produzir seus efeitos posrhvos 
ou negativos). Se várias condições concorrem para o mesmo re-
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sultado, todas têm o mesmo valor, a mesma relevância, todas 
se equivalem. Não se indaga se uma delas foi mais ou menos 
eficaz, mais ou menos adequada. Causa é a ação ou omissão sem 
a qual o resultado não teria ocorrido, sem distinção da maior ou 
menor relevância que cada uma teve. 

O mesmo doutrinador assim define a teoria da causalidade ade
quada: "Causa, para ela, é o antecedente não só necessário mas, tam
bém, adequado à produção do resultado. Logo, nem todas as condições 
serão causa, mas apenas aquela que for a mais apropriada a produzir o 
evento. O problema reside em saber qual, entre várias condições, será 
a adequada. Considera-se como tal aquela que, de acordo com a expe
riência comum, for a mais idônea para gerar o evento" (Cavalieri Filho, 
2005: 72). 

Pelo cotejo das definições retrotranscritas, poder-se-ia afirmar que 
a teoria da equivalência dos antecedentes soluciona, com facilidade, 
a questão do nexo causal, mas não se pode acolhê-la como substrato 
teórico, visto que conducente ao absurdo da responsabilização ad ín
finítum. 

Assim deve ser descartada como teoria justificadora da responsa
bilidade civil. 

Quanto à teoria do dano direto e imediato, sua aplicação, salvo 
melhor juízo, ensejaria a irresponsabilidade estatal na questão ventila
da, visto que o dano suportado pelas vítimas não promanou de forma 
direta da omissão estatal, dado ser o dano decorrente de fato de ter
ceiro, não se vislumbrando que o prejuízo seja consequência imediata 
da inércia estatal. Nesse sentido, aliás, foi o voto vencido no caso em 
apreço, prolatado pelo ministro Carlos Velloso. 

Por sua vez, ante a teoria da causalidade adequada, cumpre pon
derar se a omissão estatal em relação à vigilância e mesmo quanto à 
aplicação de penalidades (regressão para regime prisional mais severo) 
ao presidiário fugitivo podem ser reputadas como as causas mais idô
neas a gerarem o evento lesivo. 

Note-se que aferir a causa mais idônea pressupõe o exercício de 
um juízo de razoabilidade pelo julgador, o qual deve pautar-se pela 
lógica do razoável ao analisar as circunstâncias do caso concreto. 

Destarte, impende gizar que a teoria da causalidade não oferece 
uma solução fácil e pronta para aferição do dever de ressarcir, pois 
sempre pressupõe o cotejo das peculiaridades do caso sub examine. 

Acreditamos que precisamente por isso não se pode asseverar que 
o STF tenha revisto seu consolidado posicionamento jurisprudencial no 
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sentido da ausência de nexo causal quanto a danos decorrentes de ato 
de apenado fugitivo ao proclamar, no RE 409203, a responsabilidade 
civil do Estado por dano cometido por terceiro (presidiário evadido). 

As peculiaridades do caso ventilado nortearam a bem-lançada de
cisão, pois se tratava de preso que já havia se evadido por sete vezes, 
sem sofrer a devida e necessária regressão de regime. Além disso, o 
evento danoso ocorreu em horário no qual deveria estar recolhido. 

Assim, estamos de acordo quanto ao fato de que a omissão estatal 
configurou-se como causa necessária e idônea, sem a qual o evento da
noso jamais teria ocorrido. 

Disso não resulta, entretanto, a imprescindível análise em cada 
caso concreto da efetiva presença de relação de causalidade entre o 
dano e a omissão imputada à administração pública. 

2 Serviço público delegado e dano sofrido por terceiro 
não usuário 

Feitas estas breves digressões acerca da omissão, outro ponto que 
merece destaque diz respeito à correta focalização da responsabilidade 
das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público 
em face de terceiros não usuários. 

O STF, no julgamento do RE 262.651, entendeu que não se aplica 
a responsabilidade objetiva quando tais empresas causam danos a ter
ceiros não usuários de seus serviços. 

Ousamos divergir deste posicionamento, visto que a responsabili
dade objetiva tem como pressupostos: I - a conduta de agente no exer
cício de função pública ou a pretexto de exercê-la; II- o dano; e III- o 
nexo causal entre eles. 

A Carta Republicana de 1988 não restringiu a responsabilidade ob
jetiva das empresas prestadoras de serviço público aos usuários desses 
serviços. Na da há no texto constitucional, com a devida vênia, que auto
rize tal exegese. Ao revés, a Carta Magna vigente é clara ao estatuir que 
tais pessoas jurídicas respondem pelos danos causados a terceiros. 

Restringir a responsabilidade objetiva tão somente aos usuários do 
serviço público delegado malfere não apenas a literalidade da norma 
constitucional, como também sua interpretação teleológica, visto que a 
responsabilização das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras 
de serviço público - inovação trazida pela CF/1988 - preordena-se 
a obstar que o mero fato de ser uma atividade pública delegada a em
presas privadas retire dos cidadãos a garantia de que os danos dela 
advindos serão ressarcidos independentemente de culpa. 

ARTIGOS DOUTRINÁRIOS 
1 21s 

Nesse diapasão, leciona Hely Lopes Meirelles (2002: 622): 

Em edições anteriores, influenciados pela letra da norma consti
tucional, entendemos excluídas da aplicação desse princípio as 
pessoas físicas e as pessoas jurídicas que exerçam funções públicas dele
gadas, sob a forma de empresas estatais ou de empresas concessionárias 
ou permissionárias de serviços públicos. Todavia, evoluímos no sen
tido de que também estas respondem objetivamente pelos danos que 
seus empregados, nessa qualidade, causarem a terceiros, pois, corno 
dissemos precedentemente (cap. VI, item I), não é justo e jurídico 
que a só transferência da execução de uma obra ou de um serviço origi
nariamente público a particular descaracterize sua intrínseca natureza 
estatal e libere o executor privado das responsabilidades que teria o 
Poder Público se o executasse diretamente, criando maiores ônus de 
prova ao lesado. (Grifo nosso.) 

Insta acentuar que a responsabilidade objetiva é uma garantia dos 
cidadãos perante o Estado, cuja atividade, por vezes lesiva a alguns, é 
sempre instituída em proveito de toda a coletividade. Assim, o funda
mento maior da responsabilidade objetiva encontra-se no princípio da 
isonomia de todos perante os ônus e encargos da administração pública. 

Com isso, tolher ao cidadão a garantia da responsabilidade ob
jetiva no caso ventilado, implica ofensa ao princípio fundamental da 
igualdade de todos perante o poder público. 

Desde que presentes os pressupostos da responsabilidade obje
tiva, o dano causado por empresa privada no exercício de atividade 
delegada, sendo o ofendido terceiro não usuário de serviço público, 
deve ser integralmente ressarcido. 

Em prol dessa linha de argumentação encontra-se a doutrina per
cuciente de José dos Santos Carvalho Filho (2007: 479). 

Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal recentemente de
parou-se com caso semelhante no RE 459.749, com julgamento ainda 
não concluído, relatado pelo ministro Joaquim Barbosa, o qual proferiu 
voto no sentido do reconhecimento da responsabilidade objetiva, con
soante registra o Informativo do STF 458. 

3 À guisa de conclusão 

Com tais considerações, respeitadas as abalizadas opiniões em 
contrário, dado o dissenso doutrinário e jurisprudencial acerca dos te
mas em epígrafe, depreende-se que quaisquer tentativas de oferecer 
respostas generalizadoras e planificadoras acerca da causalidade do 
dano, notadamente a omissão, ensejadora da responsabilidade civil do 
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Estado, não se compaginam com a teoria da causalidade adequada, em 
que a aplicação deve ser feita, via de regra, de forn::a individualizada, 
atentando-se às particularidades de cada caso exammado, ressa~t~do
se que, na específica hipótese de omissão causat a responsabilidade 
estatal é subjetiva, lastreada na culpa anônima. 

No que tange ao dever de reparar os danos p~rpetr,ad?s por pes
soas jurídicas de direito privado que pr:stam ser:1ço p~bhco ,P?r de
legação e nessa qualidade causam prejmzo a terceuos nao usuano~ do 
serviço, temos que a responsabilidade é objetiva e encontra-se devida
mente delineada no art. 37, § 62, da Carta Política de 1988. 
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Responsabilidade civil por omissão do Estado 

(e o art. 37, X, da CF/1988) 

Warney Paulo Nery Araújo1 

O art. 37, X, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 
19/1998, assegura aos servidores públicos o direito à revisão geral 
anual em suas remunerações, sempre na mesma data e sem distinção 
de índices, mediante lei específica, observada a iniciativa privativa em 
cada caso. 

Ocorre que, descumprindo o comando constitucional ao qual sub
metido, o Poder Executivo incorreu em mora no envio de projeto de lei, 
atropelando direitos de terceiros. Omitiu-se, portanto, quando teria a 
obrigação constitucional de agir. 

Tal fato deu-se quando, nos anos de 1999 a 2001, o Governo Fede
ral omitiu-se no envio do projeto de lei para revisão geral da remunera
ção dos servidores, que culminou na impetração da ADin 2.061/DF. 

Ao julgar dita ação, o STF reconheceu a mora do Poder Executivo, 
tendo em vista o lapso temporal decorrido entre a data da promul
gação da EC 19/1998 e a aprovação da Lei 10.331/2001, que concedeu 
reajuste linear de 3,5% aos servidores. 

1 
Juiz federal substituto da 7a Vara da Seção Judiciária do Estado de Goiás. Pós
graduado pela FGV em política e administração tributária. Foi juiz de direito 
em Goiás, procurador federal do INSS e auditor fiscal do estado de Goiás. 
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É inarredável, no citado caso, o prejuízo abraçado pelos servi
dores. 

A questão tormentosa é: deve o Estado reparar os prejuízos causa
dos em decorrência da sua omissão? 

A responsabilidade civil do Estado, por omissão, está intrinseca
mente atrelada ao elemento subjetivo culpa (jaute du service) ou dolo. 
Na verdade, o dano não é decorrente da ação, mas da inação do poder 
público quando deveria ter agido. 

Tratando do tema com singular propriedade, o profícuo Arnaldo 
Rizzardo (2005: 364), citando João Agnaldo Donizeti Gandini e Diana 
Paola da Silva Salomão, expõe que: "Na responsabilidade do Estado 
por conduta omissiva, o agente tem o dever de agir, estabelecido em 
lei, mas desobedecendo à lei, não age. Por não ter agido, causou um 
dano ao particular. Portanto, trata-se de uma conduta ilícita, isto é, con
trária à lei. Logo, feriu-se o princípio da legalidade". 

Compartilho com aqueles que advogam a tese de que o Estado res
ponde civilmente pelos danos causados em razão da sua omissão legis
lativa, quando declarada a inconstitucionalidade da conduta estatal. 

Alegam alguns a ausência de negligência, pois o Executivo não 
agiu com dolo ou culpa, já que a medida estaria a reclamar vários es
tudos de viabilidade que levassem em conta fatores de política fiscal, 
orçamentária e previdenciária. 

É certo que era inafastável, no caso, a necessidade do complexo 
estudo de viabilidade econômica; todavia, a sua obrigação de iniciar 
o processo legislativo, na espécie, decorre de comando constitucional 
incon tras tá vel. 

Ora, se a revisão anual estava dependendo de estudos outros, o 
ato de fazê-los, além de constitucional, seria de extrema utilidade prá
tica e responsabilidade administrativa. 

Assim, longe de ser escusa legítima, o argumento mais demonstra 
a omissão culposa da União. 

De mais a mais, o fato é que o Ente Federal purgou parcialmente 
a mora ao editar a Lei 10.331/2001; mantendo-se, entretanto, negligente 
quanto às revisões referentes a 1999, 2000 e 2001. 

Seria porque ainda não teria havido tempo para proceder aos mal
fadados estudos? 

Parece que não. Antes, sobreleva a intenção de manter a conduta 
omissiva ad eternum, em verdadeira paródia à máxima popular "deixa 
como está para ver como é que fica". 

Na doutrina, acerca da omissão legislativa e consequente caracte
rização de dano: 

ARTIGOS DOUTR I NÁRIOS 

A declaração judicial da omissão legislativa implica no reconhe
cimento de dano a pessoa ou grupo de pessoas prejudicadas. 
Estamos diante de uma obrigação descumprida por uma pessoa 
de direito público, no caso, o Poder Legislativo da União Federal 
e, por outro lado, de titulares de direitos feridos, que sofreram 
prejuízos pela omissão legislativa, reconhecida através da coisa 
julgada.[ ... ] Quer entendendo o problema sobre o prisma indi
vidual, quer sob o metaindividual, duas regras ficam claras: há 
um reconhecimento de falta de cumprimento de dever (obriga
ção) do Poder Legislativo; há um princípio de responsabilização 
das pessoas de direito público. As duas devem ser entendidas 
dentro da ótica da inafastabilidade do Poder Judiciário, para 
apreciar lesão ou ameaça de lesão de direito (inciso XXXV do 
artigo quinto). (Araújo, 1995: 106.) 

Assim, forçoso é convir que a conduta omissiva é culposa e, portan
to, apta a acarretar danos aos beneficiários do comando constitucional. 

Em outros analíticos: há nexo de causalidade entre a conduta 
omissiva - consistente no não envio do projeto de lei de revisão anual, 
de iniciativa privativa - e a não fruição pelos beneficiários do reajuste 
de suas remunerações (resultado). 

A culpa exsurge clara na falta de cuidado necessário na observân
cia do prazo estipulado constitucionalmente, uma vez que previsível, 
tanto que estipulado. 

Poder-se-ia, ainda, falar acerca da oportunidade e conveniência de 
legislar, que excluiria o nexo de causalidade. Sob esse aspecto, importa 
dizer que realmente existem e são eficazes tais predicados legiferantes, 
expressão do poder que os parlamentares exercem (e o chefe do Execu
tivo, no que diz com a iniciativa de lei privativa). 

Ocorre apenas um detalhe, a conveniência e oportunidade cedem 
vez diante de imposição constitucional fixando data para o exercício da 
atividade legiferante ou administrativa. 

Não por outro motivo é que a própria Constituição Federal previu 
a ação de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção. 

Malgrado estes institutos, os chefes de Poderes não podem ser 
compelidos a exercer este poder, mesmo que haja determinação cons
titucional para tanto (anote-se recente mudança de entendimento do 
STF quanto ao mandado de injunção no MI 670/ES). 

Daí, no entanto, não se pode, licitamente, concluir que a inexis
tência de sanções estabelecidas nessas garantias constitucionais possa 
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indicar uma ausência completa de consequências para o desrespeito à 
Lei Maior, pena de se lhe negar força normativa.2 

A propósito, contundente trecho do voto-vista do ministro Morei-

ra Alves no MI 283-5, verbis: 

[ ... }não há dúvida da onússão constitucional do Congresso pela 
ocorrência da mora no regulamentar o texto constitucional em 
causa, e, para que o Estado não se beneficie de sua própria omis
são, reconheço o direito do impetrante de, se o Congresso Nacio
nal não fizer a regulamentação dentro do prazo fixado, pleitear 
judicialmente a indenização do direito comum, na sua maior 
extensão possível, e, portanto, independentemente de restrições 
que a regulamentação do dispositivo constitucional em apreço, 
se feita, poderia determinar. É maneira indireta de compelir o 
Congresso, que por onússões não é passível de sanção direta, a 
cumprir o dever que a Constituição lhe impõe de regulamentar os 
dispositivos que outorgam os direitos, as liberdades ou as prer
rogativas que dão margem à utilização do mandado de injunção. 
(Relator: ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 14/11/1991.) 

O poder público também poderia sustentar, em seu favor, que os 
prazos estipulados na Constituição Federal são impróprios, à seme
lhança dos estabelecidos para os magistrados para a prolação de deci-

sões judiciais. 
No entanto, não há semelhança entre as situações mencionadas. 
Com efeito, mesmo impróprios, o descumprimento injustificado 

dos prazos, ao menos no que se refere aos magistrados, induz respon
sabilidade civil e administrativo-disciplinar. Vejamos. 

É dever do juiz não exceder injustificadamente os prazos (art. 35, TI, 
da Lei Complementar 35/1979- Loman), sob pena de advertência ou cen
sura, se o caso não justificar pena mais grave (arts. 43 e 44 da Loman). 

Na esfera civil, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional não po
deria ser mais clara. Vale a pena transcrever o dispositivo legal regente 

(há norma idêntica no CPC, art. 133): 

Art. 49. Responderá por perdas e danos o magistrado, quando: 

I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude; 

li - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência 
que deva ordenar o oficio, ou a requerimento das partes. 

2 Cf. Konrad Hesse (1991). 

ARTIGOS DOUTRINÁRIOS 

Parágrafo único. Reputar-se-ão verificadas as hipóteses previs
tas no inciso li somente depois que a parte, por intermédio do 
escrivão, requerer ao magistrado que determine a providência, 
e este não lhe atender o pedido dentro de dez dias. 

Posta a citada comparação, poderíamos também, mal comparan
do e mutatis mutandis, dizer que a intimação da decisão da ADin 2.061/ 
DF está para o requerimento da parte (parágrafo único, acima transcri
to), assim como a omissão de legislar está para a omissão em decidir 
(inciso li, pré-citado). 

Resulta de ambas, irrefutavelmente, o dever de indenizar (art. 49, 
captLt), seja o prazo próprio ou impróprio. 

Demais disso, a peremptoriedade ou não de um prazo diz com as 
consequências e~doprocessuais que o descumprimento de um ou de 
outro acarreta. E dizer, seus efeitos são sentidos dentro do processo, 
ocasion~do, se próprios, um ônus ou a perda de uma faculdade pro
cessual. E a conhecida figura da preclusão. 

Nessa esteira é o entendimento doutrinário mais autorizado: 

A preclusão só ocorre quando se trata de prazos próprios; são 
impróprios os prazos não preclusivos, conferidos ao juiz, aos 
auxiliares da Justiça, e, em princípio, ao Ministério Público no 
processo civil. Não havendo a preclusão, nem por isso deixam 
essas pessoas de ficar sujeitas a sanções de outra ordem, no caso 
de inobservância do prazo impróprio. 

[ ... } A preclusão não é sanção. Não provém de ilícito, mas de 
incompatibilidade do poder, faculdade ou direito com o desen
volvimento do processo, ou da consumação de um interesse. 
Seus efeitos confinam-se à relação processual e exaurem-se no 
processo. (Cintra, Grinover e Dinamarco, 2001: 32418-9.) 

Vê-se, dessarte, que a rude comparação tem por finalidade a mera 
dialética, porquanto nem caberia trazer para o campo constitucional 
instituto próprio do direito processual. 

Por certo que a inobservância de prazos - seja para prolatar de
cisões, seja para legislar -, para que dê ensanchas à indenização, deve 
ser inescusável. Mas, como já afirmado acima, a purgação parcial da 
mora, pela edição da Lei 10.331/2001, sem nenhuma intenção de cor
rigir a anterior violação constitucional, é indicativo da inexistência de 
justificativa para a omissão. 

Passados quase três anos da vigência da Emenda Constitucional 
19, de 04/06/1998, não se poderia, licitamente, opor a não realização de 
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estudos técnicos como motivo para a manutenção da conduta omissi
va. Tempo para isso houve; a própria Lei 10.331/2001 o diz. 

Veja o julgado do Supremo Tribunal Federal no qual se assentou 
a possibilidade de ser alcançada indenização civil, na forma do direito 
comum, em decorrência de omissões legislativas injustificáveis, por de
masiadas tardinheiras, in verbis: 

MANDADO DE INJUNÇÃO. ARTIGO 8°, § 3° DO ADCT. DIREITO À RE

PARAÇÃO ECONÔMICA AOS CIDADÃOS ALCANÇADOS PELAS PORTARIAS 
RESERVADAS DO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA. MoRA LEGISLATIVA 
DO CONGRESSO NACIONAL. 

1-Na marcha do delineamento pretoriano do instituto do Man
dado de Injunção, assentou este Supremo Tribunal que "a mera 
superação dos prazos constitucionalmente assinalados é bastan
te para qualificar, como omissão juridicamente relevante, a inér
cia estatal, apta a ensejar, como ordinário efeito consequencial, o 
reconhecimento, hic et nunc, de uma situação de inatividade in
constitucional" (Ml 543, voto do Ministro Celso de Mello, in DJ 
24/05/2002). Logo, desnecessária a renovação de notificação ao 
órgão legislativo que, no caso, não apenas incidiu objetivamente 
na omissão do dever de legislar, passados quase quatorze anos 
da promulgação da regra que lhe criava tal obrigação, mas que, 
também, já foi anteriormente cientificado por esta Corte, como 
resultado da decisão de outros mandados de injunção. 

2 -Neste mesmo precedente, acolheu esta Corte proposição do 
eminente Ministro Nelson Jobim, e assegurou "aos impetrantes 
o imediato exercício do direito a esta indenização, nos termos 
do direito comum e assegurado pelo§ 3° do art. 8° do ADCT, 
mediante ação de liquidação, independentemente de sentença 
de condenação, para a fixação do valor da indenização". 

3- Reconhecimento da mora legislativa do Congresso Nacional 
em editar a norma prevista no parágrafo 3° do art. 8° do ADCT, 
assegurando-se, aos impetrantes, o exercício da ação de repa
ração patrimonial, nos termos do direito comum ou ordinário, 
sem prejuízo de que se venham, no futuro, a beneficiar de tudo 
quanto, na lei a ser editada, lhes possa ser mais favorável que o 
disposto na decisão judicial. O pleito deverá ser veiculado di
retamente mediante ação de liquidação, dando-se como certos 
os fatos constitutivos do direito, limitada, portanto, a atividade 
judicial à fixação do "quantum" devido. 

4- Mandado de injunção deferido em parte. 

(M1 562/RS, relatora p/ acórdão: ministra Ellen Grade, Tribunal 
Pleno. DJ de 20/06/2003.) 

ARTIGOS DOUTRINÁRIOS 

Há também o julgado do TRF 4a Região, verbis: 

CoNSTITUCIONAL. SERVIDOR CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MA
TERIAIS. AUSÊNCIA DE REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. ART. 37, 
X, DA CF/88. PossiBILIDADE. DANOS MORAIS. INADMISSIBILIDADE. 
HoNoRÁRIOs. 

1. A União tem legitimidade passiva em demanda em que se 
discute a indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo 
em proceder à revisão geral de remuneração prevista no art. 37, 
inciso X, da Carta Constitucional (na redação posterior à EC n° 
19/98). 

2. São indenizáveis os danos materiais decorrentes da omissão 
do Executivo no encaminhamento de proposta de revisão ge
ral anual de remuneração dos servidores públicos determinada 
constitucionalmente. 

3. Constatada a mora do Executivo doze meses após a EC n° 
19/98, as indenizações, definidas por índices inflacionários 
(INPC/IBGE), incidem em junho de 1999 (um ano após a EC n° 
19/98), em janeiro de 2000 e em janeiro de 2001, estas últimas em 
janeiro por ser essa a data-base dos servidores públicos (Leis n°s 
7.706/88, 7.974/89 e 10.331/01). 

4. Precedentes do STF. 

S. 1m provimento das apelações e da remessa oficial. 

(TRF 4a Região, AC 549455, processo: 2002.71.04.000928-3/RS, 3a 
Turma, relator juiz Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, data 
da decisão: 01/04/2003, data da publicação: DJU de 23/04/2003, 
p. 267.) 

Como é cediço, por danos materiais compreendem-se os danos 
emergentes - o efetivo prejuízo, a diminuição patrimonial - e os lu
cros cessantes - a frustração de uma expectativa de lucro, a perda de 
um ganho esperado. 

Não há nenhum prejuízo emergente da omissão, mas sim a frus
tração de um ganho garantido constitucionalmente. 

A hipótese, assim, é de lucros cessantes e o que deve ficar compro
vado é a não aferição daquilo que razoavelmente se poderia esperar 
como ganho. 

Nesse ponto, parece razoável que - sendo garantida pelo art. 37, 
X, da Constituição Federal uma revisão anual da remuneração - os 
servidores tivessem como certo um acréscimo nos seus rendimentos 
dado por um índice a ser proposto pelo Poder Executivo. 
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O aumento salarial, legitimamente esperado, porque previsto, en
sejaria maior poder de compra; frustrado que foi, implica em redução 
do poder aquisitivo, pela ação da inflação. 

Entrementes, não se pode concluir que a revisão omitida equivale
ria à recomposição real dos salários, ou seja, que o índice proposto pelo 
Poder Executivo seria o correspondente à inflação. 

Note-se que o constituinte derivado utilizou a expressão "revisão 
geral anual dos subsídios e vencimentos, sempre na mesma data e sem 
distinção de índices", quando poderia ter usado a mesma fórmula do 
art. 201, § 42, da Constituição Federal (preservação do valor real dos 
benefícios previdenciários). Sendo assim, parece não haver direito à 
revisão anual que recomponha o valor real da remuneração dos servi
dores, apesar de desejável. 

Estando caracterizado o dano material, consistente na revisão 
da remuneração dos autores, legitimamente esperada e inconstitucio
nalmente frustrada, não sendo razoável esperar-se que o Executivo a 
concedesse pelo índice inflacionário do período (a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a irredutibilidade dos 
vencimentos é nominal e não real, sendo indiferente a alta inflacionária?, 
caberá ao juiz, no caso concreto, encontrar, no ordenamento jurídico, o 
quantum devido para que as perdas e danos não fiquem sem reparação, 
afastando-se o zero absoluto imposto pela omissão (art. 126 do CPC). 

Não se-pode negar alguma indenização, mesmo que parcial, como 
forma indireta de restauração do ordenamento jurídico e sanção ao Es
tado desidioso, nas sábias palavras do ministro Moreira Alves, no MI 
283-5, anteriormente mencionado. 

Para tanto, e sem exclusão de outras soluções que a doutrina e a 
jurisprudência encontrem, creio ser razoável a aplicação do último ín
dice previsto no direito pátrio para a revisão anual, qual seja, o previsto 
na Lei 10.331/2001, de 3,5%. 

Tal índice, bem ou mal, representa o atendimento pela União do 
mandamento constitucional revisional. Afasta o zero absoluto impos
to pela omissão até agora verificada, como defende a União; também 
afasta a total recuperação do poder aquisitivo pela aplicação do índice 
de inflação, por não ser ganho que razoavelmente poderia esperar. 

Concementemente aos danos morais, que alguns também acredi
tam devido, tenho que não lhes assiste razão. 

3 AI(AgR) 283.302/DF, ministro Sydney Sanches, D] de 31/10/2002. 

ARTIGOS DOUTRINÁRIOS 1 22s 

Com efeito, e sem olvidar as dificuldades que afligiram e afligem 
os servidores públicos, a mora legislativa em questão, por se referir 
apenas à revisão remuneratória, não tem o condão de diminuir a dig
nidade, atingir a honorabilidade ou causar grande sofrimento psíquico 
aos autores, pelo menos não diretamente. 

O dano moral é cediço, atinge a pessoa no seu plano intrínseco, 
via de regra, desvinculado da questão patrimonial (honra, família etc.) . 
Aqui, a questão, por dizer respeito apenas a vencimentos, tem exclusi
va coloração patrimonial. 

Isto posto, conclui-se que: 
a) O art. 37, X, da Constituição Federal determina a revisão anual 

da remuneração dos servidores sem distinção de índices. 
b) O STF reconheceu a mora do Poder Executivo, na ADin 2.061/ 

DF, por não atender o comando constitucional e enviar o projeto de lei 
de sua iniciativa. 

c) Há nexo de causalidade entre a conduta morosa do Executivo e 
a não fruição dos reajustes de remuneração dos servidores. 

d) A conduta ora em análise é culposa, uma vez que, por desídia, 
não se observou o prazo constitucionalmente previsto (anual) para a 
revisão. 

e) A não efetuação da revisão .de remuneração consubstancia-se 
em verdadeiro dano indenizável, na modalidade lucros cessantes, já 
que a conduta obstou um ganho que razoavelmente era esperado. 

f) Esse ganho deve ser curialmente arbitrado pelo Poder Judiciá
rio, sob pena de se deixar sem reparação uma lesão a direito. 

g) Propõe-se como curial, sem afastarem-se outras soluções, o per
centual de 3,5%, por analogia com a Lei 10.331/2001, que prevê tal índi
ce para as revisões do ano de 2002. 
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Resenha da conferência "Causalidade do 
dano na responsabilidade civil do Estado'~ do 
desembargador federal João Batista Moreira 

Francisco Hélio Camelo Ferreira1 

Durante o X Encontro de Juízes Federais da Escola de Magistra
tura Federal da Primeira Região (Esmaf), um dos temas que mais cha
mou a atenção, tanto pelo caráter desafiante da problemática quanto 
pela qualidade da exposição, foi a causalidade do dano na responsabi
lidade civil do Estado, em conferência proferida pelo desembargador 
federal João Batista Moreira. 

Comporta observar preliminarmente que as anotações a seguir 
apresentadas consubstanciam essencialmente um registro da compre
ensão obtida por este magistrado durante a exposição, diante do que 
podem não corresponder ao exato conteúdo das manifestações e enten
dimentos do conferencista. Contudo, buscou-se empreender a maior 
fidelidade possível. 

O palestrante iniciou sua exposição trazendo à baila interessante 
caso em que a parte autora formula pedido de indenização contra a 
Caixa Econômica Federal equivalente à multa rescisória trabalhista de 
40%, a incidir sobre a diferença dos chamados "expurgos inflacioná
rios". De acordo com o caso, os valores não foram integralmente pagos 
pelo ex-empregador, em razão de os saldos do FGTS não estarem, à 

1 Juiz federal da Vara única da Subseção Judiciária de Caxias/MA. 
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época, devidamente corrigidos, sendo inviável sua postulação direta
Jll.ente na seara laboral diante da incidência do evento prescricional. 

Em seguida, discorreu sobre as principais teorias que buscam jus
tificar e viabilizar a aplicação do fenômeno causalidade na seara da 
responsabilidade civil extracontratual. 

Principiou-se pela conditio sine qua non ou teoria da equivalência 
dos antecedentes, cujas origens remontam, entre outras, às cogitações 
filosóficas de Stuart Mill e apresentam-se centradas na ideia de que 
tudo aquilo que contribui para a ocorrência de um evento deve ser con
siderado como causa, não se fazendo distinção entre causa e condição, 
de maneira que não se diferenciam os fatores que fazem surgir a cadeia 
causal daqueles que permitem a produção de seus respectivos efeitos. 

Segundo esta teoria, tudo aquilo que mentalmente suprimido fizer 
desaparecer o resultado (processo hipotético de eliminação de Thyren) 
deve ser considerado fonte causal dele, aspecto que finda transforman
do a série causal numa cadeia infinita, que, sob um enfoque naturalís
tico, seria capaz de alcançar a conduta de nossos antepassados mais 
remotos (Adão e Eva, à luz da teoria bíblica), atraindo, com isto, severa 
impugnação por parte dos estudiosos do tema. 

Deste modo, considerando-se que, no âmbito da responsabilida
de civil (especialmente na objetiva), diferentemente do campo penal, o 
elemento subjetivo - culpabilidade - não tem a mesma eficácia de li
mitar o raio de incidência dos antecedentes causais, a teoria da conditio 
sine qua non não se apresenta adequada ou suficiente para estabelecer, 
de modo direto e eficiente, o nexo de causalidade. 

Partiu-se, então, para a teoria da causalidade adequada, também 
conhecida como teoria subjetiva da causalidade. Em conformidade 
com seus postulados, somente deve ser considerado causa aquilo que 
normalmente acontece. Em outras palavras, verifica-se, em se promo
vendo uma análise abstrata, que é possível concluir que determinado 
resultado não se apresenta como consequência normal ou regular da 
situação analisada, sendo assim, não deve ser considerada como cau
sa. 

Em suma, para ser considerada como elemento causador, a con
duta (ação ou omissão) tem de ser idônea, sob uma perspectiva abs
trata, para provocar o resultado, não bastando que, no caso concreto, 
tenha interferido na sua ocorrência, sendo necessário que normal e co
mumente provoque a mesma consequência. 

As críticas a esta teoria apontam fundamentalmente para sua flui
dez. A ausência de critérios mais objetivos finda deixando a identifica
ção daquela que possa ser considerada como causa adequada ao intei-
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ro arbítrio do julgador, dificultando sua aplicação prática. Todavia, no 
Brasil, é uma das mais invocadas. 

Por fim, aludiu-se à teoria do dano direto e imediato, conhecida 
também como teoria da interrupção do nexo causal, que, segundo o ex
positor, é a que prevalece na jurisprudência, tendo sido expressamente 
adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Ex
traordinário 130.764-1/PR, no ano de 1992, portanto já na vigência da 
nova Constituição. 

O referido paradigma tem por enredo o caso de um presidiário 
que se evadiu do cárcere e, tempos depois (21 meses, aproximadamen
te), associando-se a outros sete meliantes, integrou quadrilha que as
saltou uma joalheria. 

As vítimas moveram ação indenizatória contra o estado do Pa
raná, sendo o feito julgado procedente pelo juiz de primeiro grau e a 
decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado, à consideração de 
que se fazia presente o vínculo causal entre o dano sofrido pelas víti

mas e a conduta defeituosa do sistema penitenciário estadual. 
Porém, a 1 ª Turma do STF, à unanimidade, deu provimento ao RE 

interposto pelo ente estatal, acolhendo, em essência, a tese de que, em 
nosso sistema jurídico, a teoria adotada quanto a nexo de causalidade 
é a teoria do dano direto e imediato, segundo a qual somente se admite 
o nexo quando o dano é efeito necessário da ocorrência apontada como 
causadora. 

A Suprema Corte, recorrendo à disposição contida no art. 1.060 
do Código Civil de 1916, cuja redação encontra-se reproduzida no art. 
403 do código vigente2

, relativo à chamada responsabilidade contratu
al, entendeu que a regra se aplica à responsabilidade extracontratual 
e considerou que o dano provocado pela prática do assalto realizado 
pela quadrilha, da qual o foragido era apenas um dos integrantes, não 
foi consequência necessária da omissão da autoridade pública. 

Assim, à luz do entendimento que se firmou no referido prece
dente, a imputação do resultado a uma conduta somente é possível 
quando o evento danoso é um efeito necessário da ação ou da omissão, 
ressaltando-se, porém, que o fator prevalecente é a relação de neces
sariedade, de modo que, uma vez configurada esta, ainda que se trate 

2 "Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e 
danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela 
direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual." 
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de dano indireto ou remoto, inexistindo concausa sucessiva, o nexo se 
configura. 

Ultimada a exposição acerca das principais teorias sobre a relação 
de causalidade e retornando ao caso do pedido de indenização cor
respondente à multa rescisória trabalhista incidente sobre a diferença 
dos expurgos inflacionários não creditados oportunamente pela CEF, 

0 palestrante reafirmou seu entendimento, já manifestado na Corte Re
gional, no sentido de que a não correção do saldo fundiário ao tempo 
do fato (pagamento da multa), embora não seja causa direta e imediata, 
é condição necessária, subsistindo, por conseguinte, no nexo de causa
lidade. 

Reportando-se ainda à concepção de necessariedade como critério 
para fixação do nexo causal no seio da teoria da causalidade direta e 
imediata, acenou para a procedência da crítica a ela dirigida, no senti
do de que implica inarredável retorno à imprecisão da causa adequada. 
Como avaliar com um mínimo de precisão quais são as consequências 
necessárias de uma conduta? 

Por fim, o conferencista abriu parênteses para se referir à causa
lidade na omissão, mormente em face da posição defendida pelo pro
fessor Celso Antônio Bandeira de Mello, qualificada como mecanicista, 
ante a distinção que faz entre conduta comissiva, quando a ação do 
Estado produz o evento lesivo, e conduta omissiva, quando o Estado 
não age (o serviço não ftmciona, ftmciona tardia ou ineficientemente). 
Segundo o festejado doutrinador, "Causa é o fator que positivamente 
gera um resultado. Condição é o evento que não ocorreu, mas que, se 
houvera ocorrido, teria impedido o resultado" (M ello, 2006: 958). 

Defende-se a necessidade da distinção com base na ideia de que, 
sob a ótica naturalística, não há como se admitir a existência de causa
lidade na omissão, prevalecendo a máxima de que "do nada não pode 
vir qualquer coisa". Em outras palavras, no mundo das relações físicas, 
um estado de inércia não detém, por si só, energia para provocar con
sequência alguma, logo, naturalisticamente, nenhum efeito poderá a 
ele ser vinculado, tornando impossível o estabelecimento de qualquer 
nexo causal. 

Nestas condições, evidencia-se que, em se tratando de comporta
mento omissivo, a relação de causalidade não se situa no mundo físico 
ou natural, mas no mundo normativo; é uma causalidade normativa. 
A responsabilização não decorre diretamente da conduta, mas da vio
lação da norma que estabelece o dever de agir, o dever de atuar no 
sentido de evitar o resultado lesivo (o parâmetro a ser utilizado é o 
constante do art. 13 do Código Penal pátrio). 
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É diante desta constatação que o professor Celso Antônio Ban
deira de Mello (2006: 957) assevera que "a responsabilidade estatal por 
ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, 
sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade 
subjetiva[ ... ]". 

Entretanto, segundo o entendimento do conferencista, ainda que 
se trate de responsabilidade civil por comportamento omissivo, é ade
quado fazer a distinção entre os elementos objetivo (ilicitude) - carac
terizado pelo descumprimento de dever de agir - e subjetivo (animus), 
equivalente à culpa em sentido amplo (dolo ou culpa em sentido estri
to). Então, considerando-se que a distinção entre responsabilidade civil 
objetiva e subjetiva reside apenas neste último elemento (anímico), é 
adequado falar em responsabilidade objetiva mesmo no caso de con
duta omissiva. 

Sob este enfoque, ressaltou a importância da análise em torno da 
cláusula da reserva do possível, uma vez que a responsabilização por 
conduta omissiva pressupõe, além do dever de agir, a efetiva existência 
de possibilidade para tanto. Considerando a amplitude dos encargos a 
que se encontra submetido, vocacionado que é para o atendimento das 
mais diversas demandas sociais, o Estado não pode ser tomado como 
"segurador universal". Desta sorte, faz-se imprescindível verificar se a 
omissão oportunizadora do dano reclamado não decorre de impossi
bilidade prática, aspecto que inviabiliza a configuração da responsabi
lidade. 

Explanados todos estes aspectos, reafirmando as dificuldades e 
perplexidades que o tema envolve, o ilustre conferencista concluiu 
sua explanação chamando a atenção para a importância de se aplicar 
a regra da complementaridade no manuseio das teorias relacionadas à 
causalidade no âmbito da responsabilidade civil do Estado, uma vez 
que as diversas concepções noticiadas são ângulos que podem ser so
mados de modo a gerar uma visão panorâmica, que permita enxergar, 
em cada caso, a solução mais acertada. 

Consoante já afirmado no introito, a conferência ora descrita me
rece ser qualificada como um dos momentos áureos do X Encontro de 
Juízes Federais da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região 
(Esmaf). O encaminhamento extremamente didático, acompanhado de 
rigorosa precisão técnica, que marcaram a exposição, tiveram o condão 
de simplificar sobremaneira a compreensão da temática da causalida
de na responsabilidade civil, em especial das diversas teorias relacio
nadas à questão. 
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De sua parte, quanto à escolha da problemática, verifica-se que 
causalidade é uma daquelas questões que o correr do tempo e a evo
lução do direito, ao reverso de superar ou pacificar, cuida de tornar a 
cada dia mais sofisticada e intrincada e, por isso mesmo, desafiado
ra do engenho humano. Daí a importância de permanente reflexão e 
debate, mormente entre nós magistrados, que reiteradamente somos 
convocados a nos pronunciar sobre o referido tema. Resta, pois, felici
tar a Esmaf por conferir aos magistrados tão profícua oportunidade de 
ampliar e aperfeiçoar seus conhecimentos. 
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O abuso do direito de petição como 
responsabilidade de indenizar por dano moral 

em reclamação correcional 

Marcelo Dolzany da Costa1 

1 Introdução: a Emenda Constitucional 45 e o 
Conselho Nacional de Justiça 

O tema vem a propósito de indagação que dirigi ao palestrante 
José Armando da Costa, reconhecido administrativista convidado pela 
Escola de Magistratura Federal da 1 ªRegião para discorrer sobre varia
ções interpretativas e nuances do procedimento administrativo instau
rado contra magistrado. A brilhante exposição teve lugar no encontro 
regional de juízes federais em Belém do Pará, em 2008. Indaguei-lhe se 
caberia indenização por dano moral ao juiz que viesse a ser inocentado 
em investigação disciplinar instaurada mediante reclamação manifes
tamente infundada. Encaminhando a pergunta ao palestrante, o presi
dente da mesa ajuntou que a pergunta talvez merecesse como resposta 
uma boa dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Enquanto não 
vem tal oportunidade, permito-me alinhavar algumas ideias sobre o 
assunto, que parece ainda não ter tido o merecido debate. 

A Emenda Constitucional45 introduziu no rol das garantias indi
viduais o direito à razoável duração do processo, acrescentando, para 

1 Juiz federal da P Vara da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais. 
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isso, o inciso LXXVIII ao art. 52 da Carta de 1988. Ao debate doutrinário 
que ainda se trava sobre se tal norma é de caráter programático ou se 
de imediata aplicabilidade, parece suficiente invocar regra de herme
nêutica (a de interpretação autêntica) que o constituinte escreveu no§ 12 
daquele dispositivo: todas as normas asseguradoras de direitos indivi
duais têm aplicabilidade imediata. 

A mesma emenda inovou na estrutura do Poder Judiciário nacio
nal ao criar o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e lhe incumbir funções 
de controle administrativo e funcional sobre juízes e tribunais. Magis
trados ganharam novo foro para responder por desvios e abusos, não 
bastassem outras previsões constitucionais que cuidavam do processa
mento e julgamento de juízes em crimes e faltas disciplinares perante 
o tribunal a que estavam vinculados ou diante da corte imediatamente 
superior e até mesmo o Supremo Tribunal Federal em sua competência 
originária. A novidade foi alardeada pelo constituinte derivado como 
um panegírico aos males que assombram o Judiciário, como a lentidão 
na decisão das causas e a chamada "irresponsabilidade funcional" dos 
juízes. Mas também não tardou que alguns dos próprios membros do 
CNJ reconhecessem que a nova forma de controle externo não poderia 
ser tratada como um "instrumento milagroso para acabar com todas as 
deficiências da Justiça"2

• 

Dada sua função correcional de sobrepairar à atuação das correge
dorias dos 98 tribunais existentes no país, o CNJ, desde sua instalação 
até a posse de seu atual corregedor, recebeu mais de 1,5 mil reclama
ções contra juízes, em sua maioria voltadas à demora no julgamento de 
causas, insinuações de desídia, prevaricação e mesmo suborno. Uma 
primeira leitura de tal número pode nos levar à existência de degrada-

2 A expressão é do ministro César Asfor Rocha, Corregedor do CNJ, em entrevis
ta ao jornal Valor Econômico poucos dias depois de sua posse em junho de 2007: 
Valor: Durante o debate sobre a reforma do Judiciário, o Sr. era favorável ao 
controle externo do Poder? 
Francisco Cesar Asfor Rocha: Quando foi anunciado, o controle externo do Po
der Judiciário foi apresentado como um instrumento milagroso para acabar 
com todas as deficiências da Justiça. Eu sempre tive a consciência de que 
não seria assim, porque muitas deficiências dizem respeito à morosidade, 
que é a maior reclamação do jurisdicionado e não decorre apenas de alguma 
deficiência do trabalho do magistrado, mas de alguma deficiência do sistema 
processual, com um volume muito grande de recursos e de deficiências de 
investimento em informática. 
Disponível em: http://www.conjur.com.br. 
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ção moral endêmica no Judiciário. Outra, entretanto, levanta o véu do 
decantado corporativismo que parecia existir quando as corregedorias 
locais ignoravam ou eram lenientes com os desvios de juízes. 

A página eletrônica da Corregedoria do CNJ oferece modelos de 
"representação por excesso de prazo" e de "reclamação disciplinar", 
além de cartilha com orientações e explicações gerais acerca dos pro
cessos e procedimentos ali adotados. Todos, indistintamente de conhe
cimento técnico-jurídico, podem formular reclamações contra juízes 
e servidores, medida indiscutivelmente republicana e inspirada na 
transparência das chamadas "govemanças eletrônicas". 

2 Separando o joio do trigo 

O tema é palpitante, reconheço, e merece análise mais criteriosa 
além destas aligeiradas linhas. Entretanto, convido o leitor a um pon
to que salta daqueles números à luz da teoria das responsabilidades 
objetiva e subjetiva a envolver o órgão correcional, o juiz e o jurisdi
cionado. Invocando a imagem da separação entre o joio e o trigo para 
reconhecer a possibilidade de que há uma minoria de maus juízes, a 
abordagem aqui se restringe à responsabilidade civil do reclamante, 
quando a reclamação é manifestamente infundada e, ·por causa de seu 
estardalhaço, reveste o fato de maior gravidade do que aquele que su
postamente era seu objeto. 

A Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman) previu ares
ponsabilidade civil do magistrado por perdas e danos, quando este, 
no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude, ou quando 
recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva 
ordenar de ofício ou a requerimento das partes (art. 49, I e II, da Lei 
Complementar 35/1979). As expressões "com dolo ou fraude" e "sem jus
to motivo" obtemperam o alcance da norma para proteger o juiz probo 
e produtivo, que, em razão das precárias condições de trabalho tanto 
nas comarcas de rincões longínquos quanto nos fóruns metropolita
nos, não consegue satisfatoriamente dar conta da avalanche de causas. 
Se a má-fé tem a ver com o ânimo do juiz em afastar-se do dever de 
imparcialidade, a dificuldade conceitual da locução "razoável dura
ção do processo" está eivada de subjetividade, a depender dos hu
mores e da formação de seu intérprete, no caso, as corregedorias e 
demais órgãos censórios. Se o constituinte não fixou prazo máximo de 
duração do processo, tampouco delegou a tarefa regulamentadora ao 
legislador ordinário, a duração razoável da causa exige esforço de ca
suística. Cada caso deve ser lido em confronto com seus similares, pois 
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"há causas e causas", parafraseando o cangaceiro Riobaldo, a duvidar 
da existência do Diabo3

. Existem causas simplórias, repetitivas, sem 
novidades. Umas exigem perícia, diligências fora da comarca. Nou
tras atuam advogados afetos a chicanas ou que são tardinheiros na 
defesa de seus clientes ... Existem juízes que sacrificam horas de lazer 
e mesmo a saudável convivência familiar para se debruçar sobre as 
tais causas difíceis e assim sacrificam sua própria vida pessoal numa 
atitude vocacionada ao martírio. Mas, apesar de tais esforços, ainda 
acabam réus em procedimento administrativo firmado em duvidosas 
e até infundadas reclamações entre o acervo que hoje ultrapassou a 
casa de milhar no CNJ. 

3 A responsabilidade de juízes, partes e procuradores 

É neste quadro de denuncismo que as dificuldades estruturais e 
conjunturais do Judiciário podem erroneamente desaguar na respon
sabilidade individual do juiz. Se é inegável que a lentidão judicial re
flete muito mais a intrincada processualística e a dificuldade de bons 
gestores no meio forense, a experiência mostra que reclamações ge
neralizantes e infundadas escamoteiam no mais das vezes retaliações 
de advogados e partes contra julgamentos desfavoráveis. Tais eventos 
traduzem comportamento danoso à integridade moral de quem julga, 
porque desmotivada, e desnecessariamente instauram persecução dis
ciplinar. Para tais casos não se amolda a recomendação sempre atual do 
lendário Raphael Magalhães4 . 

3 "Ah, eu estou vivido, repassado. Eu me lembro das coisas antes delas 
acontecerem ... Com isso minha fama clareia? Remei vida solta. Sertão: 
estes seus vazios. O senhor vá. Alguma coisa ainda encontra. Vaqueiros? 
Ao antes- a um, ao Chapadão do Urucuia - aonde tanto boi berra ... Ou 
mais longe: vaqueiros do Brejo-Verde e do Córrego Quebra-Quinaus: ca
valo deles conversa cochicho - que se diz - para dar sisado conselho ao 
cavaleiro, quando não tem mais ninguém perto capaz de escutar. Creio e 
não creio. Tem coisa e causa, e o ó da raposa ... " (grifei). Em Guimarães Rosa, 
Grande sertão: veredas, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p. 36. 

tO juiz Raphael de Almeida Magalhães ensinava: "O juiz deve ter a longa
nimidade necessária para ouvir com paciência as queixas, reclamações e 
réplicas que a parte oponha a seus despachos e sentenças. Apontar os er
ros do julgador, profligar-lhe os deslizes, os abusos, as injustiças, em lin
guagem veemente, é direito sagrado do pleiteante. O calor da expressão 
deve ser proporcionado à injustiça que a parte julgue ter sofrido. Nada 
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Se aos litigantes e seus advogados impõem-se os deveres de expor 
os fatos em juízo conforme a verdade, proceder com lealdade e boa-fé, 
e não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são desti
tuídas de fundamento (CPC, art. 14), idêntica exigência é oponível aos 
que formulam reclamações temerárias e manifestamente infundadas 
nos órgãos correcionais, a pretexto do exercício do direito constitucio
nal de petição (CF, art. 511, XXXIV). 

O poder disciplinar tem por fim realizar a atividade administra
tiva, que não é outra senão a finalidade publicada para a qual guarda 
sua razão ontológica. Tendo o constituinte e o legislador estendido ao 
juiz corno agente político um procedimento administrativo originaria
mente previsto aos agentes administrativos em sentido estrito, indaga
se se as benesses reconhecidas em caso de absolvição administrativa ou 
criminal do juiz autorizam a reparação por dano moral. 

É conhecida em doutrina e pacificada nos tribunais a tese da auto
nomia das instâncias penal e administrativa, salvo quando a primeira 
assegurar a inexistência do fato ou categoricamente afastar a imputa
ção respectiva ao agente. O extinto Tribunal Federal de Recursos con
tinuamente ressalvava que "a demissão do funcionário em inquérito 
administrativo regularmente processado e, inclusive, objeto de revisão 
não pode ser anulada tão só por ter sido determinado sumariamente o 
arquivamento do inquérito policial por fragilidade de provas"5

. Nessa 
linha de entendimento, na hipótese de reclamação contra juiz fundada 
em fato que também constitua ilícito criminal objeto da respectiva apu
ração no tribunal respectivo, a absolvição na instância penal, por si só, 
não inviabiliza o procedimento disciplinar, salvo quando no juízo cri
minal se tiver categoricamente afirmado a inexistência do fa to e que a 
imputação deste era indevida ao magistrado. A absolvição sumária no 
procedimento disciplinar em tais casos não implica necessariamente na 
possibilidade de reparação do dano sofrido, pois um outro elemento é 

mais humano do que a revolta do litigante derrotado. Seria uma tirania 
exigir que o vencido se referisse com meiguice e doçura ao ato judiciário e 
à pessoa do julgador que lhe desconheceu o direito. O protesto há de ser, 
por força, em temperatura alta. O juiz é que tem de se revestir da couraça 
e da insensibilidade profissional necessária para não perder a calma e 
não cometer excessos" (RF 51/627, cf. Paulo Brossard, voto na ADin 1.127-
DF, RTJ 178/67). 

5 AC 28.923, DJ de 24/05/1979, p. 4.083. 
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inafastável: ~ dolo ou a má-fé de quem tiver formulado a representação 
ou reclarnaçao. 

Alguns tribunais já externaram corno possível a responsabilidade 
patrirno~~ de a~v~gado que atinge a honra de magistrado a pretexto 
de exerc1ao do dueito de imunidade garantida no Estatuto da Advoca
cia, pois este, à semelhança de outros direitos e garantias individuais 
não tem caráter absoluto, segundo rernansosa orientação do Suprem~ 
Tribunal Federal. O caso tratava de indenização por dano consubstan
ciado em ofensas pessoais e profissionais a urna juíza eleitoral do Rio 
Grande do Norte. O Superior Tribunal de Justiça, decidindo a matéria, 
afastou, por outro lado, a responsabilidade solidária do cliente, porque, 
quando este contrata o profissional, atua em exercício regular de direito 
e, por isso, não pode ser responsabilizado pela imperícia de seu defen
sor, salvo quando houver prova expressa da chamada culpa in eligendo6. 

4 O abuso do direito de petição: a denunciação caluniosa e o 
direito a reparação 

Sobre as reclamações manifestamente infundadas - ouso isto 
afirmar sem medo de críticas -, tenho que guardam o mesmo verniz 
de que se reveste o tipo da denunciação caluniosa (art. 339 do Código 
Penal f Demonstrada a má-fé ou o dolo do reclamante - é dizer, a con
figuração da_ ciência d.e que sabia da inexistência do fato ou de que 0 

~eclaJI_tad~ nao tenha Sido seu autor -, tem o juiz investigado o direito à 
mderuzaçao por danos decorrentes do procedimento disciplinar. Assim 
o faço na confortável companhia de Yussef Said Cahali (1998: 307-8): 

[ ... ] Sob esse aspecto, e especialmente em casos de calúnia e 
denunciação caluniosa, nossos tribunais, desde longa data, fir
~~ram o entendimento de que "não pode o réu ser responsa
brhzado pela prática de ato ilicito consistente em denunciação 
caluniosa se a representação por ela feita contra o autor à au-

6 
Fonte: Informativo STJ-349. Precedentes citados do STF: RHC 81.750-SP, O] 
de 10/08/2007; ACO 100/RS, OJ de 15/10/1964; do STJ: REsp 163.221/ES, OJ de 
05/08/2002. REsp 932.334/RS, relatora: ministra Nancy Andrighi julgado em 
25/03/2008. I 

7 
~rt. ~39. Dar :ausa ~ insta~raç!o de investigação policial, de processo judi
~ral, m~tauraçao d.e .mve~hgaçao administrativa, inquérito civil ou ação de 
1IDpr?brdade adrnmrstratíva contra alguém, imputando-lhe crime de que o 
sabe mocente: Pena- reclusão, de dois a oito anos, e multa. (Redação dada 
pela Lei n. 10.028, de 2000). 
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toridade policial não se reveste de dolo, temeridade ou má-fé". 
Desse modo, "para que possa prosperar a ação de indenização 
fundada em denunciação caluniosa, é imprescindível a condi
ção prévia do próprio acusador ter ciência plena da falsidade 
da acusação. O erro de fato sobre a inocência do acusado ou a 
dúvida ou a suspeita nesse sentido excluem a culpabilidade". 

Os tribunais, reconhece Cahali, sempre ressalvam a necessidade 
de comprovação da má-fé de quem requer ou promove a abertura de 
investigação. Eventual divergência entre os tribunais da Federação, en
tretanto, já está uniformizada no Superior Tribunal de Justiça, como se 
lê em trecho do voto do ministro Fernando Gonçalves no julgamento 

do REsp 961.982/SP: 

[ ... ] A seu turno, a representação feita à autoridade policial para 
a apuração da ocorrência de um delito revela-se, ao menos em 
tese, em legítimo exercício de direito, ainda que o inquérito ve
nha a ser arquivado, a pedido do Ministério Público, em face de 
evidente atipicidade. 
Assim, para que se legitime pedido de indenização, faz-se ne
cessário que o dano moral seja comprovado, mediante demons
tração cabal de que a instauração do procedimento ocorreu com 
evidente abuso de direito, refletindo-se, negativamente, na esfe
ra moral e patrimonial dos autores, com intensidade que extra
pole o mero, e natural, dissabor provocado por tais fatos. Nesse 
sentido é a jurisprudência desta Corte. Confira-se: 

RECURSO ESPECIAL DANOS MORAIS. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLI

CIAL. SúMULA 7/STJ. QuANTUM. VALOR RAZOÁVEL. CoNTROLE DO STJ 

AFASTADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 

I - Em princípio, o pedido feito à autoridade policial para q.u.e 
apure a existência ou autoria de um delito se traduz em .legi~
mo exercício de direito, ainda que a pessoa indiciada em mque
rito venha a ser inocentada. Desse modo, para que se viabilize 
pedido de reparação, fundado na abertura de inquérito po~cial, 
faz-se necessário que o dano moral seja comprovado, mediante 
demonstração cabal de que a instauração do procedimento, p~s
teriormente arquivado, se deu por má-fé, ou culpa grave, refletin
do na vida pessoal dos autores, acarretando-lhe, além dos ab~r
recimentos naturais, dano concreto, seja em face de suas relaçoes 
profissionais e sociais, seja em face de suas relações familiares. 

II - Ficando assentado nas instâncias ordinárias, por força da 
análise das circunstâncias fáticas da causa, que a instauração do 
inquérito se deu por má-fé ou imprudência grave do Banco, pro
vocando situação de alto constrangimento e humilhação para os 
autores, a justificar a reparação a título de dano moral, não po-
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derá a matéria ser revista em âmbito de especial, ante o óbice do 
enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 

III - O arbitramento do valor indenizatório por dano moral se 
sujeita ao controle desta Corte. Inexistindo critérios determinados 
e fixos para a quantificação do dano moral, recomendável que o 
arbitramento seja feito com moderação e atendendo às peculiari
dades do caso concreto, o que, na espécie, ocorreu, fixando-se o 
quantum arbitrado com razoabilidade. 

IV - Divergência jurisprudencial não demonstrada nos moldes 
legais. 

Recurso especial não conhecido. (REsp 866.725/MT, relator: mi
nistro Castro Filho, 3Q Turma, Df de 04/12/2006) 

Destarte, se o Tribunal de origem reconhece o cabimento da in
denização, por ter constatado o abuso do direito e a ocorrência 
do dano moral, o faz com base nos elementos de convicção dos 
autos, e a solução da controvérsia, nesse particular, demanda in
cursão na seara fático-probatória, providência vedada em sede 
de recurso especial, nos termos da súmula n. 7/STJ. 

5 À guisa de conclusão 

Ao que se vê, a exigência da má-fé ou dolo para a caracterização 
do abuso do direito de petição contra magistrado é a mesma que deste 
se demanda para caracterizar-lhe a responsabilidade pessoal por per
das e danos como dito no art. 49 da Loman. A simetria é adequada 
para enquadrar hipóteses semelhantes embora com atores em papéis 
opostos. Contra o juiz faltoso deve provar-se o dolo ou má-fé para que 
se responsabilize pessoalmente pelo prejuízo da parte. Logo, a respon
sabilidade patrimonial da parte e/ou de seu advogado para reparação 
pelo dano moral injustamente imputado ao juiz reclamado ou repre
sentado exige a comprovação da má-fé ou dolo. 

A magistratura nacional deve, pois, atentar para a salvaguarda dos 
direitos de seus integrantes contra aqueles a quem Rui elegantemente 
rotulava de "magarefes da honra alheia". Devem os juízes buscar no 
mesmo Rui, em artigo indignado publicado no jornal A Imprensa, em 
fins de 1899, as palavras a calhar quando os destemperos da linguagem 
e o ânimo difamatório não raro permeiam as reclamações sob quais
quer de suas formas: "Toda vez que a um libelo argumentado virdes 
responder um serventuário da Nação, abespinhado e desabrido, com 
escavações infectas contra a honra do acusador, podeis estar certos de 
que assistis ao duelo da calúnia com a probidade" (Barbosa, 2000: 132). 
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A responsabilidade civil da administração no 
direito brasileiro 

Carina Cátia Bastos de Sena1 

1 Noções iniciais 

Responsabilidade civil é a obrigação de reparar danos patrimo
niais ou extrapatrimoniais e se exaure com a indenização. A ideia é 
procurar recolocar o lesado na situação anterior; é o princípio da resti
tutio in integrum. 

A teoria da responsabilidade civil integra o direito obrigacional, 
pois a principal consequência da prática de um ato ilícito é a obrigação 
de reparar o dano, obrigação esta de natureza pessoal, que se resolve em 
perdas e danos. Costuma-se conceituar a obrigação como o vínculo jurí
dico que confere ao credor o direito de exigir do devedor o cumprimento 
da prestação. É o patrimônio deste que responde por suas obrigações, 
salvo no caso de responsabilidade civil do Estado, art. 37 parágrafo 62 

da CF/1988, onde o Estado responde, porém possui direito de regresso 
contra o agente, caso seja comprovada sua culpa. 

A responsabilidade civil do Estado é a obrigação que se impõe à 
Fazenda Pública de compor o dano causado a terceiros por agentes pú
blicos no desempenho de suas atribuições ou a pretexto de exercê-las. 

O fundamento da responsabilidade civil emprestada ao Estado 
baseia-se na teoria da igualdade ou da proporcionalidade do ônus pú-

1 Juiza federal substituta da 3a Vara da Seção Judiciária do Estado do Pará. 
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blico, segundo o qual um cidadão não deve suportar mais do que 0 
outro os encargos propostos pelo interesse comum, em decorrência da 
ação do Estado. Se assim fosse, ocorreria o enriquecimento sem causa 
ou ilícito. Daí por que o dever de reparar constitui um seguro contra 
riscos sociais. 

2 Evolução histórica 

Embora, historicamente, nas sociedades mais antigas, como Ingla
terra e França, a responsabilidade civil do Estado tenha evoluído da 
irresponsabilidade absoluta do Estado até a teoria do risco adminis
trativo integral, o Brasil nunca viveu a fase da irresponsabilidade do 
Estado. Mesmo à falta de disposição legal específica, a tese da respon
sabilidade do poder público sempre foi aceita como princípio geral e 
fundamental de Direito. 

A Constituição do Império (1824), em seu art. 29, estabelecia 
que: 
"Os empregados públicos são estritamente responsáveis pelos 
abusos e omissões praticadas no exercício de suas funções, e por 
não fazerem efetivamente responsáveis aos seus subalternos". A 
Constituição Republicana (1891), por seu termo, em seu art. 79, 
continha disposição idêntica, responsabilizando os funcionários 
públicos pelos abusos e omissões em que incorressem no exercí
cio dos seus cargos. (Cavalieri Filho, 2005: 240) 

Mesmo existindo tais dispositivos constitucionais, a doutrina e os 
julgadores já entendiam haver solidariedade do Estado em relação aos 
atos de seus agentes. No entanto, era necessária a prova da culpa do 
funcionário, seja ela por negligência, imprudência ou imperícia. Era a 
responsabilidade fundada na culpa civil. 

[ .. . ]Amaro Cavalcanti, eminente Ministro do STF e consagrado 
tratadista, já em 1904 registrava: 
[ ... ] no Brasil nunca se ensinou ou prevaleceu a irresponsabili
dade do Estado pelos atos lesivos dos seus representantes. Se 
não havia nem há uma disposição e lei geral, reconhecendo e fir
mando a doutrina da responsabilidade civil do Estado, nem por 
isso menos certo que essa responsabilidade se acha prevista e 
consignada em diversos artigos de leis e decretos particulares; e, 
a julgar pelo teor da suas decisões e dos numerosos julgados dos 
Tribunais de Justiça e das decisões do próprio Contencioso Ad
ministrativo, enquanto existiu, é de razão concluir que a teoria 
aceita no País tem sido sempre a do reconhecimento da aludida 
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responsabilidade, ao menos em princípio; ainda que deixando 
juntamente largo espaço para frequentes exceções, em vista dos 
fins e interesses superiores, que o Estado representa e tem por 
missão realizar em nome do bem comum. (Mello, 2006: 949) 

3 Evolução normativa da responsabilidade do Estado 
no Brasil 

O direito doméstico oscilou entre a teoria subjetiva (com culpa) e a 
teoria objetiva (sem culpa) da responsabilidade civil da Administração. 

O código civil brasileiro de 1916, acolhendo a teoria da responsa
bilidade subjetiva (com culpa), dominante em sua época, estabeleceu 
em seu art. 15 a referida responsabilidade subjetiva. Eis o que dizia: 
"As pessoas jurídicas de Direito Público são civilmente responsáveis 
por atos dos seus representantes que nessa qualidade causem danos a 
terceiros, procedendo de modo contrário ao Direito ou faltando a de
ver prescrito por lei, salvo o direito regressivo contra causadores do 
dano". 

Importante salientar que, já nesta época, alguns doutrinadores, 
aproveitando da ambiguidade da redação do citado dispositivo, come
çaram a sustentar a tese da responsabilidade objetiva do Estado, inspi
rados nas ideias que prevaleciam na França e em outros países euro
peus. Contava com adeptos como Ruy Barbosa, Pedro Lessa e Amaro 
Cavalcanti. Em votos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, pelos 
ministros Filadelfo Azevedo e Orozimbo Nonato, ambos partidários da 
tese, esboçaram nitidamente o alcance da teoria do risco administrativo. 
Portanto, também no Brasil, a responsabilidade objetiva chegou primei
ro à jurisprudência, para, mais tarde, se transformar em texto legal. 

Com o advento da Constituição Federal de 1946, acolheu-se a te
oria objetiva do risco administrativo, ou seja, acolheu-se a teoria da 
responsabilidade sem culpa, responsabilidade objetiva, não recep
cionando, em parte, o art. 15 do Código Civil. Dispunha o art. 194 da 
CF/1946: 

As pessoas jurídicas de Direito Público Interno são civilmente 
responsáveis pelos danos que os seus funcionários, nessa quali
dade, causem a terceiros. 

Parágrafo único. Caber-lhes-á ação regressiva contra os funcio
nários causadores do dano, quando tiver havido culpa destes. 

Comparando o texto do artigo do Código Civil de 1916 com o dis
positivo acima citado, fica fácil constatar a alteração. Os pressupostos 
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da conduta contrária ao direito e da inobservância de dever legal forarn 
retirados com o advento do art. 194 da CF/1946, as quais, denunciavam 
a adoção da responsabilidade com culpa. Uma interpretação compa
rativa levava a concluir que o art. 15 do Código Civil de 1916 havia 

sofrido derrogação. 
As constituições posteriores praticamente repetiram o que dispu

nha a Constituição de 1946 (a Constituição de 1967, em seu art. 105, e, 
após a Emenda 1/69, no seu artigo 107) e continuaram a consagrar a 

teoria da responsabilidade objetiva. 
Por sua vez, a Carta Magna de 1988, art. 37, parágrafo 62

, manteve 
a responsabilidade objetiva do Estado2

, que se harmoniza com os pos
tulados da responsabilidade civil da Administração com as exigências 

sociais contemporâneas. 
A lex fundamentallis, no seu art. 37, parágrafo 6Q, dispõe que: "As 

pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras 
de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso con
tra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 

Com esse dispositivo, todos os entes estatais e seus desmembra
mentos administrativos ficam obrigados a indenizar o dano causado a 
terceiros por seus servidores, independentemente da prova da culpa 
no cometimento da lesão, firmando, assim, a responsabilidade objeti
va, sem culpa. Basta à vítima provar o nexo causal entre o dano sofrido 
e a ação ou omissão da Administração. O vigente Código Civil, artigo 
43, tem total compatibilidade normativa em face da norma do art. 37, 

§ 6Q, da CP. 

2 EMENTA: CoNSTITUCIONAL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTJ· 
co. VíTIMA FATAL. REsPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, § 6°, DA CoNSTJ· 
TUJÇÃO FEDERAL. CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO 
POR DANO MORAL E MATERIAL. (STJ, 6il Turma, AC 1998.33.00.016587-9/BA, re
lator: desembargador federal Souza Prudente, DJ de 14/08/2006, p. 81). 

3 Além desse dispositivo, que, de resto, é o mandamento básico sobre o assunto, 
não se pode esquecer de mencionar o art. 21, XXTII, c, da Lei ~und~ental, :e
gundo o qual, competindo à União Federal explorar os serviços e mstalaçoes 
nucleares de qualquer tipo, exercendo monopólio sobre pesquisa, lavra pr~
cessamento, industrialização e comercialização de minérios nucleares e den
vados, assevera que "a responsabilidade civil por danos nucleares in,depende 
da existência de culpa". A norma reforça a sujeição do Poder Público~ resp.on
sabilidade objetiva, tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, 
de modo que, se a União ou outra pessoa da administração causarem qual-
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4 Extensão para concessionárias 

As pessoas físicas e jurídicas que exercem funções públicas de
legadas, sob a forma de concessão ou permissão, também respondem 
objetivamente pelos danos que seus empregados, nessa qualidade, 
causarem a terceiros, pois não é justo e jurídico que a só transferência 
da execução de uma obra ou de um serviço originariamente pública a 
particular descaracterize sua natureza estatal e libere o executor pri
vado das responsabilidades que teria o poder público se o executasse 
diretamente, criando maiores ônus de prova do lesado. 

Em todo procedimento relativo às formas de delegação do serviço 
público, do bem ou de serviço pode-se divisar a presença de dois atos 
conceitualmente distintos: deliberativo, que é unilateral e autoritativo 
da Administração Pública, e de aceitação da entidade privada, em de
corrência do qual se vinculam reciprocamente, filiando-se os direitos e 
deveres das partes. Este vínculo transfere às entidades privadas a obri
gação da prestação do serviço público e, com ele, os ônus da atividade, 
por força do dispositivo constitucional. 

Essas entidades de direito privado, enquanto prestadoras de ser
viços públicos, respondem em nome próprio, com seu patrimônio, pe
los danos causados a terceiros, e não o Estado por elas e nem com elas. 
Ou seja, não há responsabilidade solidária entre os prestadores de ser
viços públicos e o ente público ao qual estão ligadas. Estão as entidades 
privadas prestadoras de serviço público submetidas ao regime jurídico 
público no que tange à responsabilidade civil perante terceiros, conso
ante a redação do dispositivo constitucional. 

Não é possível se falar em responsabilidade solidária entre as enti
dades prestadoras de serviço público e o Estado, porque a solidarieda
de, como salienta Cavalieri Filho, só pode advir de lei ou de contrato, 
não existindo norma legal atribuindo solidariedade ao Estado com os 
prestadores de serviço públicos. 

Entretanto, exauridos os recursos da entidade prestadora de ser
viço público, o Estado responde, subsidiariamente, pelos danos causa
dos a terceiros. Porque, em se tratando de uma sociedade organizada 

quer tipo de dano no desempenho de tais atividades, estarão inevitavelmente 
sujeitas ao dever de reparar os respectivos prejuízos através de indenização, 
sem que possam trazer em sua defesa o argumento de que não houve culpa no 
exercício da atividade. Haverá, pois, risco administrativo natural nas referidas 
tarefas, bastando, assim, que o lesado comprove o fato, o dano e o nexo causal 
entre o fato e o dano que sofreu (Carvalho Filho, 2006: 425-6). 
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sob o primado do Estado democrático de direito, não há como negar 0 
dever do Estado de responder pelo dano, de forma subsidiária. 

Mais ainda, em razão do disposto no § 62 do art. 37 da Constitui
ção Federalr o poder público concedente responde objetivamente pelos 
danos causados pelas empresas concessionárias, em razão da falha da 
administração na escolha da concessionária ou na fiscalização de sua 
atividade, desde que a concessão tenha por objeto atividade direta
mente constitutiva do desempenho do serviço público. 

O vocábulo agente abrange, para fins de responsabilidade civit 
todas as pessoas incumbidas da realização de algum serviço público, 
em caráter permanente ou transitório. Ensina o professor Celso Ribeiro 
Bastos (2002: 296): "Em virtude da utilização pela Constituição da pala
vra agente - que é denotadora de qualquer pessoa que pratica função 
pública, ainda que irregularmente investida, como é o fato de funcio
nário de fato -, podemos, pois, afirmar que ela não se refere apenas ao 
ato provindo especificamente do Estado, nas suas diversas expressões, 
mas de quaisquer pessoas privadas ou públicas que cumpram função 
pública. Basta que se cumpra uma função pública para que haja a res
ponsabilidade civil do Estado". 

E ainda Hely Lopes Meirelles, analisando o dispositivo constitu
cional, sob a óptica das prestadoras de serviços públicos, revela que 
o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus des
membramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano cau
sado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de 
culpa no cometimento da lesão.4 

Não importa que o agente tenha atuado abusivamente. Se o fez 
a partir de uma situação que lhe propiciava a própria administração, 

4 Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atu
ação lesiva dos agentes públicos. Em edições anteriores, influenciados pela 
letra da norma constitucional, entendemos excluídas da aplicação desse prin
cípio as pessoas fisicas e as pessoas jurídicas que exerçam funções públicas 
delegadas, sob a forma de entidades paraestatais, ou de empresas concessio
nárias ou permissionárias de serviços públicos. Todavia, evoluímos no sen
tido de que também estas respondem objetivamente pelos danos que seus 
empregados, nessa qualidade, causarem a terceiros, pois, como dissemos 
precedentemente (cap. II, item I), não é justo e jurídico que só a transferên
cia da execução de uma obra ou de um serviço originariamente público a 
particular descaracterize a sua intrínseca natureza estatal e libere o executor 
privado das responsabilidades que teria o poder público se o executasse dire
tamente, criando maiores ônus de prova ao lesado (Meirelles, 2006: 551). 
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agente é. O abuso de poder no exercício das funções por parte do ser
vidor não exclui a responsabilidade objetiva da administração. Antes 

0 agrava. 
Todo ato ou omissão de agente público, desde que lesivo e injusto, 

é reparável pela Fazenda Pública, sem se indagar se provém do ato do 
império (jus imperi) ou de atos de gestão (jus gestiones), uma vez que 
arnbos são formas de atuação administrativa. 

5 Conclusão 

A responsabilidade civil do Estado é a obrigação que se impõe à 
Fazenda Pública de compor o dano causado a terceiros por agentes pú
blicos, no desempenho de suas atribuições ou a pretexto de exercê-las. 

O fundamento da responsabilidade civil emprestada ao Estado 
baseia-se na teoria da igualdade ou da proporcionalidade do ônus pú
blico, segundo o qual um cidadão não deve suportar mais do que o 
outro os encargos propostos pelo interesse comum, em decorrência da 
ação do Estado. 

Desde a independência do Estado brasileiro, sempre prevaleceu a 
tese da responsabilidade do poder público como decorrente do princí
pio geral e fundamental de direito. 

Essa responsabilidade civil da administração, inicialmente, ba
seou-se na teoria subjetiva (com culpa), para, depois, evoluir para teo
ria objetiva (sem culpa). 

As pessoas físicas e jurídicas que exercem funções públicas de
legadas, sob a forma de concessão ou permissão, também respondem 
objetivamente pelos danos que seus empregados, nessa qualidade, 
causarem a terceiros. 
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Poder normativo das agências reguladoras 

Ana Paula Martini Tremarin1 

1 Introdução 

É tênue a linha que demarca os atos tipicamente legislativos e os 
atos administrativos de caráter normativo. A distinção define os limites 
de atuação dos Poderes que exercem as funções básicas do Estado e 
evita que um interfira na função do outro indevidamente. 

O surgimento das agências reguladoras independentes, dotadas 
de poderes normativos no cenário nacional, trouxe grande celeuma, 
instaurando a crise entre aqueles que acreditam na célebre teoria da 
separação dos Poderes do Estado, consagrada por Montesquieu, os que 
defendem a possibilidade de delegação de leis pelo Poder Legislativo 
ao Poder Executivo e aqueles que defendem ser inerente a estas entida
des o poder normativo regulamentar. 

Pretende-se, por meio deste breve estudo, desmistificar a ideia de 
que conferir às agências reguladoras poderes normativos acarreta crise 
entre os Poderes e perquirir a essencialidade desta atribuição ao êxito 
dos fins perseguidos pela criação das agências reguladoras. 

2 Histórico e conceito das agências reguladoras 

As reformas econômicas brasileiras envolvem três transformações 
estruturais, sendo que as duas primeiras foram precedidas da promul-

1 Juíza federal substituta da 3ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Roraima. 
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gação de emendas constitucionais e a terceira ocorreu mediante a edi
ção de legislação infraconstitucional e a prática de atos administrativos. 
A primeira transformação relevante da ordem econômica brasileira foi 
a extinção de certas restrições ao capital estrangeiro, mediante a pro
mulgação das Emendas Constitucionais 6 e 7, de 15/08/1995, e 36, de 
28/05/2002. A segunda reforma substantiva que alterou a ordem econô
mica nacional foi a flexibilização dos monopólios estatais, concretizada 
com a promulgação das Emendas Constitucionais 5 e 8, de 15/08/1995, 
e 9, de 09/11/1995. Por fim, a terceira transformação no cenário da or
dem econômica, denominada privatização, ocorreu com a edição da 
Lei 8.031/1990, que instituiu o Programa Nacional de Privatização, pos
teriormente revogada pela Lei 9.491/1997.2 

A concessão de serviços públicos a empresas privadas é um dos 
mecanismos do programa de desestatização, e a redução das estruturas 
públicas de intervenção direta na ordem econômica um dos objetivos 
deste programa. A implementação do programa acarretou apenas a 
transferência da atuação estatal para o campo empresarial, deixando o 
Estado de ser o protagonista na execução dos serviços, o que ampliou 
seu papel no planejamento, regulação e fiscalização dos serviços públi
cos e atividades econômicas. Notório que a transferência de serviços 
públicos para o setor privado não os converte em atividades privadas, 
uma vez que o Estado não pode abdicar da regulação destas ativida
des essenciais, sabido que o destinatário final dos serviços é a própria 
coletividade.3 

Foi neste contexto histórico que surgiram as agências reguladoras 
como instrumento de atuação estatal. "Agências" como reprodução de 
expressões adotadas em outros sistemas (notadamente o americano) 
para entidades com semelhantes funções e "reguladoras" para indicar 
sua principal função: de regulação e controle do setor relativo aos ser
viços transferidos à iniciativa privada.4 

A regulação é instrumento de desestatização, por sua participação 
nos processos de privatização e concessão. Diogo de Figueiredo Mo
reira Neto (2003: 168) afirma que são princípios da regulação no Brasil: 
"competência regulatória (a partir da deslegalização e da adoção das 
funções híbridas), independência regulatória (a funcional, a dos agen-

2 Cf. Luís Roberto Barroso (2002: 289). 
3 Cf. Luis Roberto Barroso (2002: 290). 
4 Cf. José dos Santos Carvalho Filho (2006: 50). 
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tese a financeira) e a participação regulatória (pela publicidade e pela 
processualidade aberta)" . 

Os primeiros órgãos estatais com função reguladora surgiram entre 
as décadas de 1920 e 1960, a exemplo do Instituto de Defesa Permanen
te do Café (IBC), em 1923, Instituto Nacional do Álcool e Açúcar (IAA), 
ern 1933, Conselho Nacional de Telecomunicações (Contei), em 1962, e 
conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), também em 1962. 
Destarte, o modelo organizativo das agências reguladoras era caracteri
zado por possuírem certa independência em relação à administração cen
tral, independência propiciada pelo mandato fixo de seus dirigentes. 

A diferença entre as agências reguladoras criadas recentemente e 
as primeiras agências criadas está no modelo, que o Supremo Tribunal 
Federal julgou inconstitucional. A novidade no Brasil é jurispruden
cial, em vista da reformulação do pensamento do Supremo, que, recen
temente, ao indeferir liminar na ADin 1949-0, aceitou o modelo empre
endido pelas agências reguladoras no que diz respeito ao mandato fixo 
dos seus dirigentes, elemento diferenciador das agências executivas 
ern relação à maioria das outras entidades da administração indireta.5 

As Emendas Constitucionais 8 e 9, de 1995, previram a criação 
de entidades reguladoras para os setores das telecomunicações e de 
petróleo e permitiram a expansão da atividade regulatória para outras 
áreas. Assim, várias agências foram criadas: Agência Nacional de Tele
comunicações (Anatel), Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
Agência Nacional do Petróleo (ANP), Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), Agência Nacional das Águas (ANA), Agência Na
cional de Transportes Terrestres (ANTI), Agência Nacional de Trans
portes Aquáticos (Antaq), Agência Nacional do Cinema (Ancine). 

As agências reguladoras são autarquias sob regime especial, com 
personalidade jurídica de direito público e autonomia patrimonial, ad
ministrativa e financeira, cujo papel principal é o de regular a atividade 
econômica, através da normatização, fiscalização e controle de ativida
des desenvolvidas pelos particulares.6 

No Brasil, as agências reguladoras, formalmente constituídas como 
autarquias de regime especial, são autônomas, sendo que o termo "regime 
especial" tem o nítido intuído de externar maior autonomia. A extensão 

5 Cf. Alexandre Santos de Aragão (2006: 8). 
6 Cf. Leila Cuéllar (2002: 154). 
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desta autonorrúa dependerá sempre do que dispuser a lei, a Constituição, 
o regulamento ou o diploma que conferir esta prerrogativa à .entidade? 

A autonorrúa realçada está estampada nos mandatos fixos de seus 
dirigentes, na sua formação colegiada, na prévia aprovação de seus 
dirigentes pelo Senado Federal e na impossibilidade de recurso hie
rárquico impróprio à administração central8. As agências r~gulado~as 
criadas até hoje foram legalmente tipificadas como de regzme especral, 
sendo que são indicadas as seguintes peculiaridades que as identifi
cam: poder normativo, autonomia decisória, independência adminis
trativa, autonomia econômico-financeira. 

3 As funções das agências reguladoras 

As agências reguladoras norte-americanas são autorizadas pelo 
Poder Executivo, que as criou, a elaborar algumas regras jurídicas e 
aplicá-las aos casos concretos e possuem poderes para fiscalizar, inves
tigar, punir e decidir cont:ovérsias .. Tamanha a ampliU:de dos po~er~s 
de que são dotadas que sao denommadas de poderes quase legislati
vo" e "quase judicial". Por outro lado, desde 1985, o direito adminis
trativo deste país vive um momento denominado de retrocesso ou de 
consolidação, de modo que questionam a eficiência das agências e o 

custo-benefício da regulação.9 

No Brasil, os poderes não são tão amplos, mas as agências regu-
ladoras independentes, baseadas nas diretrizes gerais fixadas em leis, 
exercem uma vasta gama de poderes: editar normas gerais e abstratas 
através de standards, de conceitos jurídicos indeterminados e de qua
dros legislativos, solucionar conflitos de interesse entre a própria agên
cia e um regulado, entre o poder concedente e o regulado e entre priva
dos envolvidos na atividade regulada, investigar, fomentar, fiscalizar, 

. . 10 
aplicar multas e sanções, preventivas ou repressivas. 

A função normativa é certamente a questão mais polêrrúca das ques
tões que envolvem as agências. Causam surpresa os casos em que há ver
dadeira delegação de funções do Legislativo à agência, transferindo-se 
quase inteiramente a competência para disciplinar determinadas ques
tões. Para muitos doutrinadores, a concentração de tantos poderes dele-

7 Cf. Alexandre Santos de Aragão (2006: 8). 

8 Cf. Alexandre Santos de Aragão (2006: 12-3). 

9 Cf. Leila Cuéllar (2002: 161). 

1o Cf. Alexandre Santos de Aragão (2005: 369). 
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gados a apenas uma entidade viola o princípio da separação de Poderes 
e o princípio da legalidade, arts. 22 e 52, II, da Constituição Federal. 

Todavia, não há ofensa ao princípio da legalidade. Hodiemamen
te, o princípio da legalidade possui uma conotação mais sofisticada, 
capaz de adaptá-lo à nova distribuição de espaços de atuação entre os 
três Poderes. 

O agigantamento das funções do Poder Executivo, alimentado 
pela necessidade moderna de agilidade nas atuações estatais e pela 
relação cada vez mais próxima entre ação estatal e conhecimentos téc
nicos especializados, determina que o princípio da legalidade seja vi
sualizado à luz do ordenamento jurídico como um todo, e nesta toada é 
que se adrrúte, de um lado, a distinção entre reserva absoluta e reserva 
relativa de lei e, de outro, reserva de lei formal ou material. Esta cons
trução tem o propósito óbvio de atenuar a rigidez da noção original do 
princípio da legalidade (inicialmente atrelada apenas a atos emanados 
do Poder Legislativo). 

Nada obstante, cumpre sinalar que se mantém válida a concepção 
de que é inconstitucional a delegação de funções de um Poder para ou
tro, excetuados os casos previstos na Constituição, ou, ao menos, de que 
a delegação, ainda que possível, não pode ser desprovida de standards, 
ou seja, desacompanhada de parâmetros ou diretrizes obrigatóriasY 

Luis Roberto Barroso (2002) aduz com propriedade que: 

A grande dificuldade que envolve a discussão sobre o poder nor
mativo das agências reguladoras[ ... ] diz respeito ao seu convívio 
com o princípio da legalidade. É preciso determinar os limites 
dentro dos quais é legítima a sua flexibilização, sem que se perca 
sua identidade como uma norma válida e eficaz. É neste territó
rio que se opera a complexa interação - ainda não totalmente 
equacionada - entre a reserva legal, de um lado, e fenômenos 
afetos à normatização de condutas, como o poder regulamentar, 
a delegação legislativa e a polêmica figura da deslegalização, en
tendida como a retirada, pelo próprio legislador, de certas maté
rias do domínio da lei, para atribuí-las à disciplina das agências. 

Ademais, o amplo poder normativo não impede a supremacia da 
lei, porquanto a atuação desse poder ocorre mediante a fixação de stan
dards pelo legislador. Não há inconstitucionalidade na atribuição de 

11 Cf. Luís Roberto Barroso (2002: 306). 
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poder normativo às agências reguladoras. Consoante o entendimento 
de José Carvalho Filho (2007), 

[ ... ] trata-se do exercício de função admillistrativa, e não legislativa, 
ainda que seja genérica sua carga de aplicabilidade. Não há total 
inovação na ordem jurídica com a edição dos atos regulatórios 
das agências. Na verdade, foram as próprias leis disciplinadoras 
da regulação que transferiram alguns vetores, de ordem técnica, 
para normatização pelas entidades especiais - fato que os espe
cialistas têm denominado de "delegalização", com fundamento 
no direito francês ("domaine de l'ordonnance", diverso do clássico 
"domaine de la /oi"). Resulta, pois, que tal atividade não retrata 
qualquer vestígio de usurpação da função legislativa pela Admi
nistração, pois que poder normativo[ ... ] não é poder de legislar: 
tanto pode existir este sem aquele, como aquele sem este. 

Cumpre salientar que o Poder Legislativo não abre mão do poder 
de disposição sobre as agências reguladoras, podendo alterar o seu re
gime jurídico ou mesmo extingui-las ainda que estejam previstos con
tratos de concessão já celebrados ou em plena execução. 

O poder normativo conferido às agências reguladoras tampouco 
implica afronta ao princípio democrático da separação de Poderes. Im
perioso anotar que as agências reguladoras integram a administração 
pública e estão sujeitas à direção superior exercida pelo presidente da 
República, não podendo, evidentemente, exercer funções típicas dos 
Poderes Legislativo e Judiciário. Sobre a celeuma, oportuna a lição de 
Alexandre Santos de Aragão (2005: 376-7): 

[ ... ] a separação de poderes deve ser atualmente encarada pelo 
prisma do pluralismo existente na sociedade [ ... ] as competên
cias complexas das quais as agências reguladoras independen
tes são dotadas fortalecem o Estado de Direito, uma vez que, 
ao retirar do emaranhado das lutas políticas a regulação de im
portantes atividades sociais e econômicas, atenuando a concen
tração de poderes na Administração Pública central, alcançam, 
com melhor proveito, o escopo maior - não meramente formal 
- da separação de poderes, qual seja, o de garantir eficazmente 
a segurança jurídica, a proteção da coletividade e dos indiví
duos empreendedores de tais atividades ou por ela atingidos, 
mantendo-se sempre a possibilidade de interferência do Legis
lador, seja para alterar o regime jurídico da agência reguladora, 
ou mesmo para extingui-la. 

Por fim, a carência de legitimidade democrática oriunda da im
possibilidade de o chefe do Poder Executivo exonerar ad nutum os di-
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r~gentes d~~ agências executivas surge como empecilho ao mandato 
fixoA d~s dmgentes destas autarquias. O empecilho é afastado pela in
ge:en~Ia do Poder Legislativo sob a criação, manutenção e extinção das 
agen.ci~s re~ladoras, pela fixação das políticas públicas setoriais pela 
admrmstraçao c~n~al, pela adoção de mecanismos de participação dos 
regulados e usuanos dos serviços públicos nos processos decisórios e 
pela essencialidade de entidades técnicas tendencialmente neutras sob 
a ótica político-eleitoral. 12 

4 Conclusão 

. O certo é que, no exercício de suas atribuições, competem às agên-
Cias reguladoras encargos de grande relevância, e obviamente 0 de
sempenho des tas funções exige que sejam dotadas de autonomia admi
nistrativa, referente à investidura e permanência de seus dirigentes nos 
cargos, autonomia econômico-financeira, concretizada na arrecadação 
de recursos próprios, e atribuição de poder normativo para a regulação 
dos setores que lhes são afetos. 13 

. No direito administrativo econômico é necessário o emprego de 
leis de standards para atribuição de poderes normativos em razão de 
~ ativi~ade econômica ser cada vez mais dinâmica e tec~ologicamente 
u:'ovahva, pelo ~ue o legislador é obrigado a trabalhar com especifi
Cid~des, as quais carecem de qualificação para dispor. Realmente, 0 
legxslador carece de conhecimento técnico para normatizar matérias 
especializadas, que exigem um elevado grau de tecnicidade. Caso estas 
e~tidades dependam da atuação do Poder Legislativo para o exercí
CIO de suas funções, comprometer-se-á o princípio da eficiência. Na
turalmen-te, a pau~a ~orriqueiramente trancada do Poder Legislativo e 
o conhecrmento tecruco específico exigido à regulação das atividades 
reguladas impediriam o funcionamento das agências. 

Assim, o poder normativo regulatório de editar normas gerais e 
abstra,t~s de car~ter técnico relativas ao setor de fiscalização que lhes é 
afeto e rnere~te ~ função administra tiva a cargo das agências regulado
ras, sem que rncidam em usurpação do poder legiferante, ou afrontem 
a separação de Poderes. 

,Dest~rt~, a celeuma não está na amplitude dos poderes concedi
dos as agencias reguladoras, pois quer se trate de delegação do poder 

12 
Cf. Alexandre Santos de Aragão (2005: 450-1). 

13 
Cf. Luís Roberto Barroso (2002: 310). 
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normativo, quer de atribuição inerente às agências reguladoras, é in
contestável que a própria sociedade dinâmica e complexa em que vi
vemos exige a existência de entidades com esta peculiaridade. O ponto 
crucial são os resultados que esta função normativa trará, se permitirá 
a consecução dos resultados a que se propõe. 

Derrogada a questão da constitucionalidade deste poder conferi
do às agências regulatórias, deve-se exigir do Poder Executivo que os 
dirigentes não exoneráveis ad nutum destas autarquias sejam dotados 
da especialização técnica que exige o cargo, que tais dirigentes estejam 
imbuídos do espírito administrador, e não político, que a nomeação 
destes cargos não sirva de troca de favores políticos, que estejam os 
dirigentes dispostos a executar seus fins tutelando os interesses da co
letividade sem que sejam cooptados pelas concessionárias e permissio
nárias reguladas, que tais entidades sejam dotadas do quadro técnico e 
administrativo de que precisam para garantir a eficiência da prestação 
de suas atribuições. 

Enfim, a delegação do poder normativo deve concretizar o princí
pio da eficiência da prestação dos serviços públicos, garantindo o êxito 
da melhoria da qualidade da prestação dos serviços públicos e de sua 
universalização. 
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Serviços públicos e o sistema das 
agências reguladoras 

Francisco Neves da Cunha1 

As rajadas de ventos neoliberais que varreram o mundo após a 
queda do muro de Berlim e provocaram a derrocada dos regimes socia
listas do Leste, sobretudo do império soviético da URSS, construído a 
partir da Revolução Bolchevista de 1917, há 80 anos, deixaram marcas 
profundas no sistema jurídico constitucional ocidental e também no 
Brasil. 

A economia de mercado que se instalou nas múltiplas repúblicas 
em que se esfacelou o regime socialista soviético agudizou ainda mais 
o sistema econômico jurídico-constitucional inaugurado pela nossa 
Constituição da época, recém-promulgada em 5 de outubro de 1988. 

Hoje, passados vinte anos após a edição da última Carta Constitu
cional Brasileira, comparando-se o texto originalmente aprovado com 
aquele formatado após sucessivas emendas constitucionais, temos as 
seguintes modificações exemplificativas, introduzidas sobretudo pelas 
ECs 5, 6, 7, 8, 9 e aquelas de n. 33/2001, 49/2006, art. 170, IX, art. 171 
(revogado) e art. 176, § 111

; EC 7/1995, art. 178; EC 8/1995, art. 21, XI, 
XII, a; EC 9/1995, art. 177; EC 33/2001, art. 177; EC 49/2006, art. 177, no 
capítulo da Ordem Econômica e Financeira, como no capítulo I das 
competências da União (art. 21 e segs.). 

1 
Juiz federal da 161 Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. 
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Todo esse contexto abriu espaço ao surgimento de novos conceitos, 
sobretudo no âmbito econômico e da prestação de serviços públicos: 
todos eles, na verdade, têm como função a atração de capitais estran
geiros, para uma integração e inserção do país no contexto globalizado 
que, a toque de caixa, hoje se processa. 

Assim, esboroou-se o nacionalismo econômico protetivo que o 
texto da Constituição original de 1988 reservava às empresas "brasilei
ras de capital nacional", definidas como "aquelas cujo controle efetivo 
esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de 
pessoas físicas domiciliadas e residentes no País ou de entidades de 
direito público interno, entendendo-se por controle efetivo da empresa 
a titularidade da maioria de seu capital votante e o exercício, de fato e 
de direito, do poder decisório para gerir suas atividades"2

. 

Pari passu com a desnacionalização da economia, as emendas 
constitucionais que se seguiram após a edição da Carta Magna também 
cuidaram de implantar uma nova forma de organização administrativa 
do Estado e um novo modelo regula tório da atividade de prestação dos 
serviços públicos. A esse processo chamou-se de desregulação ou de 
flexibilização, desestatização. 

O fenômeno desenvolveu-se nas últimas décadas, por pressão do 
capital internacional, tanto na América Latina como em toda a Europa 
- na própria França, cérebro mais arraigado do modelo tradicional 
"napoleônico-hierarquizado". No Brasil, como dissemos, especialmente 
após a promulgação da Carta de 1988, que foi aos poucos sendo neolibe
ralizada pelos influxos do capitalismo mundial, sobretudo a partir da dé
cada de 1990, iniciada com o governo Collor e continuada nos governos 
de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso e no atual governo do PT 
socialista de Luiz Inácio da Silva. 

Iniciou-se então a criação das várias agências reguladoras dos vá
rios setores da economia e da prestação de serviços públicos. 

Essas modificações constitucionais referidas, nesta fase de neo
liberalização, introduziram a possibilidade de prestação de serviços 
públicos por particulares e a transferência a particulares de seu geren
ciamento. 

Historicamente, no Brasil, a definição de serviço público, de ori
gem francesa, limitava-se a toda e qualquer atividade prestada pelo 
Estado, nos âmbitos legislativo, jurisdicional ou administrativo, sendo 

2 Inciso II do revogado art. 171 da CF. 
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regida por regras de direito público e dirigida à satisfação das necessi
dades coletivas. 

Dessa forma, a definição de serviço público abarcava todas as ati
vidades de interesse comum realizadas por qualquer um dos poderes 
constituídos, sendo regidas por um regime jurídico específico, qual 
seja, de direito público. 

Hodiernamente, a noção de serviços públicos vem sofrendo um 
processo de transformação e está sendo construída em face do contexto 
social, econômico e político do Estado atual. 

Neste sentido, a transformação foi levada a efeito a partir da cons
tatação de que o serviço público abrange toda e qualquer atividade de 
interesse público e sua respectiva avaliação depende do grau de efici
ência e eficácia desenvolvidas nos serviços prestados. 

A Constituição Federal originalmente promulgada pelos consti
tuintes de 1988, numa perspectiva social nacional, atribuiu competên
cias ao Estado para o desempenho de atividades dirigidas à satisfação 
das necessidades coletivas. De acordo com os preceitos constitucionais 
então estabelecidos, cabia ao Estado comandar um comportamento 
positivo em relação ao atendimento do bem comum, com o dever de 
prestar o serviço e de realizá-lo satisfatoriamente, diretamente ou por 
concessão. Entrementes, com os bafejas do neoliberalismo, que desmo
ronou o muro de Berlim e os regimes socialistas do Leste Europeu, 
sobretudo após a década de 1990, a Constituição de 1988 foi retalhada 
com uma série de emendas constitucionais, após as emendas de revi
são, que primaram pelo repasse de atribuições estatais aos particulares. 
Na esteira deste fenômeno neoliberal, foi possibilitada a delegação de 
competências originariamente atribuídas ao Estado. 

Dessa forma, a atuação estatal passou a ser dividida em duas se
aras: as atividades próprias do Estado (serviços públicos propriamente 
ditos) e as próprias dos particulares (com possibilidade de intervenção 
estatal). 

Tal divisão foi atribuída pela Constituição Federal de 1988, como 
referido, a partir das ECs 5, 6, 7, 8, 9 e daquelas que modificaram o ca
pítulo da Ordem Econômica a partir do art. 170, especialmente com a 
revogação do art. 171. 

Assim, preceituam: 

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamen
te ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de 
licitação, a prestação de serviços públicos. 
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Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a ex
ploração direta de atividade econômica pelo Estado só será per
mitida quando necessária aos imperativos da segurança nadona) 
ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 

Sobretudo, desconstitucionaliza-se a matéria, relegando-a à pre
ceituação por lei. 

Nos termos do art. 175 da CF, compete ao poder público a presta
ção direta ou indireta de serviços públicos, sendo que as indiretas são 
efetivadas através de concessão ou permissão. 

Do referido dispositivo, extrai-se a ideia de descentralização do 
Estado para o exercício dos serviços públicos, os quais passam a ser di
visíveis (concessão ou permissão), afastando-se o anterior entendimen
to, segundo o qual o serviço público seria originário exclusivamente do 
regime jurídico público. 

Cabe considerar que, para a nova definição de serviço público, mi

gra o enfoque de estudo, antes direcionado exclusivamente para o bem 
comum, interessando, agora, os aspectos do regime jurídico aplicado. 

Sob este prisma, pode-se dizer que o serviço público é prestado 
pela administração ou por seus delegados, sob regime jurídico lubrido 
(público e privado), e busca a satisfação das necessidades coletivas em 
sentido amplo. 

Em regra, o regime jurídico do serviço público é de direito público. 
No entanto, passa a ser lubrido nos casos de concessão e permissão, po
dendo prevalecer qualquer uma das formas, conforme previsão legal. 

Por outro lado, o art. 173 da CF/1988 excepciona ao Estado a ex
ploração direta de atividade econômica quando necessária aos impera
tivos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme 
definidos em lei. 

A Constituição Federal de 1988, através de emenda constitucional, 
também consagrou a necessária observância do princípio da eficiência 
por parte da administração pública e, via de consequência, nos serviços 
públicos concedidos e permitidos. Nesse sentido, dispõe o art. 37, ca
put, da Constituição Federal: "A administração pública direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalida
de, moralidade, publicidade e eficiência [ ... ]". 

O princípio da eficiência, ao qual a administração está vinculada, 
concretiza-se na busca de soluções eficazes para atender às necessidades 
coletivas, tal como se verifica no aperfeiçoamento do modelo gerencial 
de gestão do Estado, denominado "administração pública gerencial". 
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A criação das agências reguladoras foi a forma que se montou, 
então, ante a necessidade do controle das atividades privadas na exe
cução de serviços públicos, empregando ênfase na busca de transpa
rência, eficiência e celeridade dos atos administrativos. 

Trata-se, na verdade, de autarquias sob regime especial, assim 
consideradas pela outorga de privilégios que lhe são conferidos, tais 
corno independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes, 
autonomia financeira e função regulatória, sendo reservados à admi
nistração pública o controle, fiscalização e regulamentação do serviço 
público prestado nessa condição. 

Da função regulatória das agências reguladoras e da sua indepen
dência normativa, exsurge a discussão sobre a figura da deslegalização, 
que consiste, em síntese, na possibilidade de transferência normativa a 
tais agências, desde que não proibida expressamente na Constituição 
Federal. 

Questiona-se, pois, se as agências reguladoras podem legislar atra
vés de ato normativo próprio sobre determinada matéria, sem ofender 
o princípio da legalidade. 

O tema é controverso, considerando-se que parte da doutrina en
tende que as agências reguladoras, ao desempenharem sua função re
gulamentar, ferem o princípio da legalidade e que a outra propõe um 
abrandamento na análise de tais assuntos. Para esta última concepção, 
não haveria vício na regulamentação exercida pelas agências regulado
ras, na medida em que elas atuam no exercício da função administra
tiva que lhes é conferida, contudo não lhes sendo permitido inovar a 
ordem jurídica. 

Sobre o tema, Raquel Melo Urbano de Carvalho (2008: 317) trans
creve citação de Alexandre Santos de Aragão, que, por sua vez, invoca 
García Enterría: 

"[ ... ] não há qualquer inconstitucionalidade na deslegalização, 
que não consistiria propriamente em urna transferência de po
deres legislativos, mas apenas na adoção, pelo próprio legisla
dor, de urna política legislativa pela qual transfere a outra sede 
normativa a regulação de determinada matéria", acrescentan
do que"( ... ] para ele, além dos casos em que a deslegalização é 
explicitamente colocada, 'as leis criadoras das agências regula
doras implicam, em princípio, pelo menos em matéria prepon
derantemente técnica, em deslegalização em seu favor, salvo, 
logicamente, se delas se inferir o contrário"' . 
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A discussão acerca da legitimidade normativa das agências re
guladoras tem relevância para fins de verificação de que esteja sendo 
atendida a finalidade principal para a qual foram instituídas, ou seja, 
da efetividade dos serviços públicos prestados, de sua eficiência e da 
celeridade da prestação. 

Essa efetividade buscada pelas agências reguladoras esbarra ain
da em inúmeras dificuldades decorrentes de sua implantação para fa
zer face ao processo da globalização e ao aumento do número de de
mandas no setor público. Isto é reconhecido pelos que advogam a sua 
implantação, necessitando de aperfeiçoamento e fortalecimento dos 
mecanismos já implantados. 

Mesmo o ministro Bresser-Pereira, que foi o papa da nova gestão 
do Estado, advogando a implantação das agências reguladoras no Bra
sil, no governo Fernando Henrique Cardoso, visando um novo Estado 
"liberal social e republicano", na sua concepção, admite, em artigo re
cente apresentado pela debatedora do conclave realizado, desembar
gadora federal Neuza Dantas, "que das Agências Reguladoras ora em 
funcionamento somente a ANP e a ANEEL efetivamente funcionam". 

Isto, embora, no momento, estejam em funcionamento as demais 
agências reguladoras instituídas por suas diversas leis criadoras, em 
especial, ressalte-se, a Anatel, que regula os serviços públicos de tele
comunicações. 

A propósito da justificativa da criação das agências reguladoras, 
sustentou Bresser-Pereira (2001: 5-6) que: 

( ... ]um novo Estado vem surgindo desde o último quartel do sé
culo XX, e nova gestão pública se está impondo ou se tornando 
necessária. Creio ser quase que desnecessário explicar a razão 
para meu interesse no "novo" e porque sustento que algo de 
novo está surgindo, embora a gestão pública e o Estado sejam 
instituições antigas. Num mundo em que a tecnologia muda tão 
rapidamente, onde o ritmo do desenvolvimento econômico ten
de a acelerar-se secularmente, e onde as relações econômicas e 
sociais tornam-se cada vez mais complexas, espera-se também 
que as instituições políticas mudem. As três instâncias políticas 
que agem nas sociedades capitalistas modernas - a sociedade 
civil, o Estado (organização e instituições) e o governo - deve
rão assumir novas formas, novos papéis, novos modos de rela
cionarem-se umas com os outros e, assim, produzir uma nova 
governança democrática. 

Resumirei minhas opiniões em duas proposições. Em primeiro 
lugar, o Estado, que no século XX assumiu novos papéis econô
micos e sociais, permanece comprometido para com esses pa-
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péis, mas luta em favor da eficiência ao contratar com entidades 
públicas não estatais, de forma competitiva, os serviços públi
cos sociais e científicos necessários. Em segundo lugar, a gestão 
pública, a fim de atender à demanda por eficiência, se está tor-
nando mais autônoma e mais responsabilizável politicamente. 
Está surgindo um novo Estado porque está sendo exigido que a 
organização do Estado mude, se descentralize e terceirize ativi
dades, a fim de poder atender à demanda por maior eficiência. 
Está surgindo uma nova gestão pública porque os servidores 
públicos de alto escalão estão se renovando e assumindo suas 
próprias responsabilidades políticas, em vez de apegar-se à se
mificção de que constituem um corpo neutro que apenas res
ponde perante político eleitos. 

Na verdade, pode-se dizer que a tentativa para gerir a prestação 
dos serviços públicos no Brasil, ou mais que uma tentativa, o arcabouço 
legal editado para a implantação das agências reguladoras aos moldes 
das agências reguladoras americanas, nada mais é que uma pressão 
do capital internacional para ingressar no setor em nosso mercado de 
prestação de serviços. 

Por outro lado, a forma de prestação pretendida deve ser a menos 
interventiva possível, não deixando de ter a sua regulação por lei, que, 
aliás, em nosso país, deve atender ao princípio da legalidade preconi
zada na Constituição. É o que se depreende da criação por lei de to
das as agências prestadoras de serviços públicos. Inicialmente, houve 
a emenda à Constituição original de 1988, para permitir o ingresso de 
capitais alienígenas, relegada sua regulamentação à lei. 

A tradição brasileira tem na lei emanada do Parlamento a sua nor
ma condutiva, diversamente da tradição americana, que a entregou aos 
particulares, por decorrência mesmo do direito anglo-saxão, que prio
riza como norma de conduta do ordenamento jurídico os julgados da 
Suprema Corte, ou seja, os leading cases, os precedentes. 

Por isso que juristas do porte de Celso Antonio Bandeira de Mello, 
ainda hoje, não aceitam a chamada "deslegalização" do espaço nor
mativo ocupado pelas agências reguladoras, que, segundo este autor, 
violam o princípio constitucional da legalidade. 

Para o mestre em direito administrativo, a nova estrutura mon
tada pelo "Estado neoliberal", para gerir o serviço público através de 
agências reguladoras, nada mais é que, como anteriormente ressaltado, 
uma imposição do capital internacional para participar, no mercado 
interno, da prestação dos serviços públicos em geral. Aliás, também 
comungamos deste ponto de vista. 
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Aliás, esta é a forma também de atrair mais e mais capitais, inse
rindo-se o país no contexto da globalização. É o que provam as notas 
outorgadas recentemente por agência de classificação de risco ao Brasil 
como a Standard & Poor's, umas das principais, que elevou o rating s;_ 
berano (nota de risco de crédito) do país para "grau de investimento" 
que, segundo a imprensa, é a "classificação dada pelas agências de ra~ 
ting a países com poucas chances de deixar de homar suas dívidas"3. 

O pretexto de modernização, ou o "novo" Estado liberal, nada 
mais é que uma adaptação aos tempos atuais da globalização dos capi
tais, que exigem a abertura dos mercados internos dos países em todos 
os setores, inclusive na prestação dos serviços públicos. 

De tempos em tempos, processam-se mudanças administrativas, 
conforme as circunstâncias dos donos de poder internamente e das in
fluências recebidas de fora. 

Recentemente, tivemos, no Brasil, a reforma administrativa intro
duzida pelo Decreto-Lei 200/1967, que engendrava toda uma filosofia 
de administração do Estado, da prestação dos serviços públicos. 

Nessa fase, as autarquias, empresas públicas e sociedades de eco
nomia mista eram o apanágio da época, assentadas nos princípios da 
descentralização, autonomia, planejamento, coordenação, controle 
e delegação da competência. Mais tarde, se lhes ajuntaram também 
as fundações de serviço público. Cada qual atuava com suas leis e 
regras. 

Os tempos são outros e o Brasil sofre as pressões externas de ca
pital para abertura do seu mercado. É interessante fazer uma compa
ração em retrospectiva histórica do Brasil atual com os Estados Unidos 
da época do New Deal. 

O Brasil atual abre seu mercado para as atividades particulares, 
sobretudo internacionais, pressionado pelo grande capital externo, 
dentro do chamado contexto globalizante do neoliberalismo. 

Os Estados Unidos da época do New Deal, em face da recessão 
provocada no boom da bolsa de New York de 1929, caminhava em sen
tindo contrário ao liberalismo, então reinante. 

O Estado americano, então, interveio fortemente na economia, se
guindo a doutrina de John Maynard Keynes, para reativá-la. 

3 Epaminondas Neto, "Standard & Poor's eleva rating do Brasil para grau de 
investimento", Folha Online, 30/04/2008. Disponível em: http://wwwjolha.uol. 
com.br. Acesso em: 02/05/2008. 
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O Executivo americano assim agindo, sofreu a contrariedade da 
Suprema Corte americana, que seguia a filosofia liberal e não admitia 
que o Estado interviesse, substituindo-se aos particulares. Pois, em seus 
dois governos, o presidente Franklin Delano Roosevelt teve de fazer 
face às decisões da Corte Suprema, inclusive, nela interferindo, através 
da aposentadoria dos juízes idosos, para lhe dar "sangue novo", con
soante os novos tempos exigiam, em sentido contrário ao liberalismo, 
que era a filosofia reinante. É o que se depreende da narração do livro 
História dos Estados Unidos, de autoria de Henry Steele Commager e 
Allan Nevins, tudo a comprovar que os estratagemas político-jurídico
econômicos obedecem às circunstâncias que se passam em cada perío
do da história. Assim se verá, fazendo-se um demonstrativo compara
tivo entre o que ora se passa no Brasil, com a implantação do sistema 
de agências reguladoras, antes, com a Reforma Administrativa de 1967 
-DL 200/1967 -,promovida pelo governo militar, e o que se passou 
nos Estados Unidos, pátria do liberalismo por excelência, na época do 
New Deal do presidente Franklin Roosevelt. 

o NEW DEAL EM AÇÃO 

Quando Franklin Roosevelt assumiu a presidência no dia 4 de 
março de 1933, a depressão havia atingido seu ponto máximo e 
o sistema econômico do país estava à beira do colapso total. Roo
sevelt enfrentou a crise vigorosamente, e, antes do término de 
seu primeiro mandato, havia colocado em vigor uma série de leis 
mais variadas e mais importantes do que as de qualquer de seus 
predecessores, desde Washington. O New Deal que a adminis
tração de Roosevelt deu ao país foi feito, em parte, de medidas 
de recuperação e de alívio e, em parte, de reformas: muitas, cer
tamente, partilharam os dois propósitos, e não é sempre possível 
determinar onde a recuperação terminava e começava a reforma. 
Na parte da assistência, o governo ajudou os negócios por inter
médio de empréstimos federais que logo alcançaram os bilhões 
de dólares. Estabeleceu um programa de gastos em obras públi
cas e empréstimos para a construção de casas, estradas, pontes e 
melhoramentos locais, a fim de estimular os negócios e criar em
pregos. Colocou em funcionamento um elaborado programa de 
assistência aos desempregados e, por volta de 1940, havia gasto 
cerca de 16 bilhões de dólares em assistência direta e um adicio
nal de 7 bilhões em várias obras públicas. Inaugurou um progra
ma de longo alcance para a conservação dos recursos naturais, 
do qual um dos instrumentos principais era o Civilian Consera
tion Corps, que deu trabalho a cerca de 3 milhões de jovens. Veio 
em ajuda às ferrovias, trouxe a consolidação das companhias de 
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serviços públicos e financiou melhoramentos que deveriam ter 
sido. feitos há muito tempo. Através do patrocínio de projetos de 
escntores, teatros, concertos e decoração de edifícios públicos, 0 
governo federal ajudou a muitos escritores, artistas e músicos em 
apuros e enriqueceu em muito a vida cultural da nação. Muitas 
das reformas de grande alcance para a indústria e a agricultura 
estavam destinadas a ter efeito assistencial. 

Logicamente, foram cometidos alguns erros - alguns deles sé
rios. A National Recovery Adrninistration (Administração de 
Recuperação Nacional), ou NRA, se mostrou um fracasso mes
mo antes de ser extinta pela Suprema Corte em 1935. A desva
lorização do dólar contribuiu pouco para a elevação dos preços, 
o que era seu objetivo principal. Urna grande quantidade de 
dinheiro foi desperdiçada, e a dívida nacional cresceu a passos 
largos; e muitas brigas internas marcaram a administração. Mas 
no total o resultado foi bastante bom. 

A legislação bancária sobre o aproveitamento da força hidráuli
ca, agrícola, trabalhista, de segurança social e política visavam, 
em grande parte, a uma reforma permanente. O New Deal fe
chou os bancos e reabriu-os sob estrita supervisão e com a ga
rantia federal aos depósitos. O governo abandonou o padrão
ouro e desvalorizou o dólar, a fim de obter urna .inflação branda 
e controlada e assim aumentar os preços das mercadorias. Esta
beleceu um cuidadoso controle sobre a venda de ações, títulos 
e outros valores. Dobrou as grandes companhias que haviam 
obtido o controle de grande parte do negócio de fornecimento 
de energia elétrica e que frequentemente haviam sido manipu
ladas em benefício de um pequeno grupo. Formulou códigos 
de ética para os negócios, destinados a terminar a competição 
destrutiva. Aumentou o imposto de renda para os ricos e as 
grandes companhias, fechou as brechas na legislação tributária, 
e terminou com grande parte da confusão que havia muito en
volvia a política de impostos do governo federal e dos governos 
estaduais. (Commager; Nevins, 1967: 387) 

No segundo mandado de Roosevelt merecem destaque: 

[ ... ] O Agricultura! Adjustrnent Act (Lei de Ajustamento Agrí
cola), visando à redução voluntária de algumas colheitas em 
troca de subsídios governamentais, foi aprovado em 1933. Essa 
lei foi derrubada pela Suprema Corte três anos mais tarde e aí o 
Congresso colocou em vigor urna lei bastante melhorada para a 
assistência à agricultura. [ ... ]O National Recoven; Act (Lei de Re
cuperação Nacional) de 1933 tentou disseminar o trabalho, re
duzir as horas, aumentar os salários, e terminar com o trabalho 
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infantil; garantiu o direito à negociação coletiva de contratos e 
colocou fora da lei os yellow-dog contracts. Ela foi derrubada pela 
Suprema Corte em 1935, mas suas cláusulas foram melhoradas 
em duas leis básicas: o Wagner Act de 1935 e o Fair Labor Santan
dards Act de 1938. O Wagner Act garantia aos trabalhadores o 
direito de estabelecer e negociar contratos através dos sindicatos 
de sua escolha, proibia os empregadores de discriminar contra 
qualquer membro de um sindicato, e estabelecia urna Labor Re
lation Board (Junta de Relações Trabalhistas) para julgar todas 
as disputas trabalhistas. [ ... ]Essa lei também proibiu o trabalho 
infantil nas indústrias envolvidas no comércio interestadual -
proibição mantida pela Suprema Corte. 

( ... ]Entre suas realizações mais significativas estava a criação do 
Tennessee Valley Authoritt; - TVA para desenvolver os recursos 
de urna das grandes bacias interiores do país através do uso de 
represas hidrelétricas do governo e através de um vasto progra
ma de reabilitação agrícola e econômica. Esse empreendimento 
muito bem sucedido foi seguido de outros menos ambiciosos no 
Faroeste e foi muito copiado no exterior. 

Finalmente, a administração Roosevelt inaugurou importantes 
reformas administrativas de longo alcance. O departamento 
executivo, que havia crescido de maneira desordenada e era ine
ficiente e extravagante, foi parcialmente reorganizado- apesar 
de muita coisa ter ficado por fazer. O Hatch Act de 1939, talvez a 
mais importante medida de reforma do serviço público já feita 
desde o ato de reforma de 1883, proibia "as atividades públicas 
perniciosas" por parte de funcionários do governo e atacou a 
corrupção e extravagância dos partidos políticos. E em 1937 o 
presidente profundamente preocupado com urna série sem pre
cedentes de decisões da Suprema Corte, anulando a maioria das me
didas do New Deal, propôs um plano para reformá-la. O plano previa 
a aposentadoria dos juízes idosos para dar sangue novo à Corte e para 
que ela voltasse à tradição de Marshall, Story e Holmes - a tradição de 
interpretar a Constituição como um instrumento flexível nas mãos do 
governo em vez de ser uma barreira ao executivo. A proposta especí
fica de Roosevelt foi muito criticada e eventualmente derrotada. 
Mas, enquanto isso, os membros da Suprema Corte começaram 
a mudar, e sem que fosse preciso muito tempo assumiram pon
tos de vista mais esclarecidos sobre a legislação feita pelos ou
tros poderes iguais e independentes do governo e começaram 
a rever várias de suas decisões anteriores. O grande debate que 
Roosevelt iniciou sobre a Suprema Corte, apesar de produzir 
muita confusão e rancor, no fim ajudou a educar a nação sobre 
o caráter do sistema constitucional americano e a persuadir a Corte a 
respeitar mais realisticamente as cláusulas constitucionais sobre a se-
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paração e a igualdade dos três poderes do governo e em sua acomodação 
à democracia americana. (Commager; Nevins, 1967: 390-2) 

No Brasil, ao contrário dos EUA, como é da nossa tradição, não se 
precisou, chegar a tanto, a reformar a Suprema Corte: reformou-se, por 
maioria parlamentar de 3/5, a Constituição original da República de 
1988, hoje remendada em mais de 50 emendas constitucionais, atingin
do-se o fim colimado pelos novos tempos do neoliberalismo global. 
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A defesa dos direitos e interesses dos usuários 
de serviços públicos. A inconveniente (mas 

necessária} aplicação supletiva do CDC como 
forma de contornar a ausência de 

estatuto protetivo próprio 

Bernardo Lima Vasconcelos Carneiro1 

1 Introdução 

Sem a menor pretensão de esgotamento da matéria, este pequeno 
trabalho se propõe a, em um primeiro momento, analisar as diversas 
correntes doutrinárias que tentam formular um conceito para serviço 
público, aderindo, quanto ao tema, à ideia dos que propugnam por uma 
visão conglobante do problema, pautada por um sistema epistemoló
gico baseado na complementaridade e interdependência dos possíveis 
ângulos de conhecimento do objeto. 

Buscar-se-ão, em seguida, elementos que permitam identificar, de 
acordo com as características da relação jurídica subjacente, os usuários 
de serviços públicos, procedendo-se a uma análise comparativa com o 
consumidor de bens e serviços e focando-se as peculiaridades próprias 
que individualizam cada classe, tendo-se sempre presentes os princípios 
informadores da matéria constantes na Constituição Federal de 1988. 

1 Juiz federal substituto da 8ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Pará. 
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Por fim, tentar-se-á fazer um apanhado da legislação consagrado
ra de direitos aos usuários de serviços públicos, ressaltando-se a au
sência de lei ou código condensador - a despeito de expressa previsão 
constitucional -, bem como se perquirindo acerca da possibilidade, 
conveniência e alcance da aplicação das regras protetivas dispostas no 
Código de Defesa do Consumidor. 

2 Serviço público. Para a construção de um conceito 

Tradicionalmente, o serviço público é encarado como uma das 
formas pelas quais o Estado atua perante a sociedade, situando-se ao 
Jado de outras como o exercício do poder de polícia, a intervenção no 
domínio econômico e na propriedade privada, a gestão de bens públi
cos, a atividade legiferante e jurisdicional. 

A título de valor histórico, contudo, deve-se fazer menção à deno
minada Escola do Serviço Público, adotada primordialmente na França e 
encabeçada por Léon Duguit e Gaston Jeze. Segundo a referida escola, 
o serviço público englobaria todas as atividades desenvolvidas pela 
administração pública, constituindo "a própria essência do Estado", 
"a pedra angular do direito administrativo", transformando-o, desta 
forma, no eixo metodológico desta disciplina, substituindo a ideia de 
poder público - "puissance publique" - antes tida como marco divisó
rio entre o regime jurídico administrativo e o privado. 

Superada esta fase de supervalorização do serviço público, sua 
conceituação passou a depender do critério identificador adotado. 
Neste sentido, costumam-se apontar três critérios básicos, cada qual, é 
verdade, podendo conter outras subdivisões. Fiquemos, contudo, com 
os três elementares. São eles o orgânico, o formal e o material. 

O primeiro, também conhecido como subjetivo, entende que o ser
viço público deve ser identificado apenas se levando em conta a natu
reza jurídica do ente que o executa. Assim, seria serviço público aquele 
prestado por pessoa jurídica de direito público. Logo se percebe a defi
ciência e limitação de tal critério, pois se sabe que nem toda atividade 
desempenhada por pessoas regidas pelo direito público é serviço pú
blico (citamos algumas acima), assim como nem todo serviço público 
é prestado diretamente pelo Estado, visto que este, dado o processo de 
descentralização administrativa, passou a transferir a titularidade ou a 
execução dos serviços a entidades com personalidade jurídica própria, 
muitas das quais regidas preponderantemente pelo direito privado, a 
exemplo das sociedades de economia mista e das empresas públicas. 
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O critério formal, por sua vez, encara o serviço público como sendo 
aquele assim indicado pela lei ou pela Constituição, sujeitando-se, desta 
forma, a um regime jurídico administrativo exorbitante do direito co
mum, pois possuidor de regras outorgadoras de prerrogativas e imposi
tivas de limitações especiais inexistentes no âmbito do direito privado. 

Critica-se este segundo parâmetro de identificação já que, no âm
bito da disciplina jurídica dos serviços públicos, existem determina
das matérias que são regidas pelo direito comum, não havendo, nestes 
pontos, dessemelhança com o regime jurídico regulador das atividades 
desenvolvidas no exclusivo interesse dos particulares. Destaca-se tam
bém que a submissão a um conjunto normativo próprio, com previ
são de prerrogativas e sujeições inadmissíveis no âmbito da iniciativa 
privada, é uma característica própria de toda a atuação estatal, e não 
apenas de uma de suas formas, o serviço público. 

Nas palavras de José dos Santos Carvalho Filho (2005), o critério 
formal "realça o aspecto pertinente ao regime jurídico. Vale dizer, será 
serviço público aquele disciplinado por regime de direito público. O cri
tério é insuficiente, porque, em alguns casos, incidem regras de direito 
privado para certos segmentos da prestação de serviços públicos, prin
cipalmente quando executados por pessoas privadas da Administração, 
como as sociedades de economia mista e as empresas públicas". 

Já para Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (2006), o critério formal 
seria o adotado pela ordem jurídica brasileira: "o Brasil, segundo enten
dimento doutrinário dominante, filia-se à corrente doutrinária formalis
ta, vale dizer, em nosso país, a atividade em si não permite decidirmos 
se um serviço é ou não público, uma vez que há atividades essenciais, 
como a educação, que são exploradas por particulares sem regime de 
delegação, e há serviços totalmente dispensáveis, a exemplo das loterias, 
que são prestados pelo Estado como serviço público". 

Com a devida vênia, entendo equivocarem-se os ilustres autores 
quando defendem a descaracterização de um serviço como público pelo 
só fato de poder ser desempenhado paralelamente pela iniciativa priva
da independentemente de delegação (educação, saúde, etc.), bem como 
quando classificam as loterias (concursos de prognósticos mantidos 
pelo Estado) como serviços públicos, quando, na verdade, não o são, 
seja porque não há lei assim dispondo (critério formal), seja porque não 
se busca com sua execução a consecução de qualquer utilidade pública 
direta (critério material). O que nos faz crer terem os eminentes profes
sores adotado, neste específico caso, o simplista critério orgânico, por 
nós já sucintamente comentado e cuja inaptidão é evidente. 
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Por fim, segundo o critério material, também denominado de subs
tantivo, os serviços públicos seriam aquelas atividades concretas de
senvolvidas pela administração pública, visando à satisfação material 
de necessidades tidas, em determinado tempo e lugar, como essenciais 
à coletividade. Assim, partir-se-ia da essencialidade da utilidade fruível 
para reconhecer-se a atividade prestada como serviço público. Para os 
defensores deste critério, esta mesma nota de essencialidade que iden
tifica uma atividade estatal como serviço público é a justificação para a 
inconveniência de se deixar a cargo exclusivo da iniciativa privada sua 
execução, tendo em vista as áleas a que esta se encontra sujeita, o que 
poria em risco a continuidade de sua oferta. 

Ainda no âmbito desta terceira corrente, forte tendência do direito 
administrativo contemporâneo, na busca de um critério mais objetivo 
na definição do que seria esta essencialidade apta a "transmutar" de
terminada atividade estatal em serviço público, entende que se deva 
extraí-la das normas consagradoras de direitos fundamentais constan
tes na Constituição Federal de um país. Essa, inclusive, é a opinião do 
renomado jurista argentino Jorge Luis Salomoni (1999). 

Conforme os defensores desta tese, a correlação das finalidades 
perseguíveis pelos serviços públicos com os preceitos constitucionais 
instituidores dos direitos e garantias fundamentais coaduna-se com o 
pós-positivismo jurídico, na medida em que busca, através de um pro
cesso de construção gradativa de uma melhor qualidade de vida das 
pessoas, satisfazer o princípio vértice de todo Estado democrático de 
direito: a dignidade da pessoa humana. 

Bem, após tecidas estas breves considerações sobre os três critérios 
majoritariamente adotados na definição do que seria serviço público, 
deve ser dito, a bem da verdade, que todos os três, se manejados de 
forma isolada, revelam-se insuficientes para uma identificação precisa 
de quais atividades devem ser entendidas como serviços públicos, visto 
que.a complexidade reinante em um mundo pós-moderno, que atinge 
obviamente o Estado e seu sistema normativo, impossibilita que, partin
do-se de uma única perspectiva, possa-se conhecer por completo o fenô
meno objeto de exame. Utilizando-se somente um dos parâmetros indi
cados pela doutrina, chega-se, no máximo, a uma "verdade parcial". 

!ustamente em função desta insuficiência é que se propugna pela 
ado~ao de um critério misto e integrador dos demais, de forma que, 
partindo-se da complexidade factual e jurídica do mundo contemporâ
neo, possa-se alcançar, dentro dos limites próprios da intelectualidade 
humana, o conceito que mais aproximadamente exprima os caracteres 
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essenciais do serviço público, sempre se tendo presente o contexto nor
mativo vigente. 

Sobre o assunto, vale aqui transcrever a percuciente lição do pro
fessor e desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 1 ª Re
gião João Batista Gomes Moreira (2005), ao abordar a nova perspectiva 
epistemológica do direito administrativo no mundo pós-moderno, em 
que a racionalidade cartesiana do positivismo jurídi.co é substituída 
por uma abordagem tópica e finalista, na qual se admitem conceitos 
rubridos e modulações graduais, em contraposição às concepções di
cotômicas com separação rígida dos objetos, tidas anteriormente como 
pressupostos de urna investigação científica válida. Verbis: "A concilia
ção de pontos de vista é um dos postulados da nova teoria científica. 
Para a física quântica, não há corno expressar uma realidade em des
crição única, em face da deficiência da linguagem humana. Não sendo 
possível haver modelo único, diretamente abrangente, a maneira de 
conhecer a realidade é juntar todos os modelos propostos (corno se fos
sem diversos ângulos fotográficos), mesmo que aparentemente contra
ditórios, numa relação de complementaridade". 

Em outro trecho da obra, segue o autor tecendo considerações 
sobre a abordagem tipológica dos objetos cognoscíveis corno método 
mais dinâmico e eficiente no processo de conhecimento de determina
da realidade: 

Para a tipologia não há conceito classificatório absolutamente 
fechado e estático. O conceito, por mais cerrado que se pretenda, 
conserva sempre resíduos tipológicos. As realidades humanas 
nunca se manifestam de forma radicalmente pura e isolada, mas 
numa diversidade gradativa (variação tipológica) e em conexão 
com outras realidades. Portanto, em contraposição ao mecani
cismo racionalista e ao sistema conceitual-abstrato (ideia que, 
ao contrário do que se poderia pensar, pertence ao racionalismo 
e não à teoria sistêmica), que se pretende certeza e segurança, a 
versatilidade tipológica procura captar a realidade vital e dinâ
mica do mundo. Às situações intermediárias ou mistas é atribu
ído estatuto próprio, em vez de serem artificialmente assimila
das às formas puras. (Moreira, 2005) 

Partindo da premissa epistemológica acima traçada, devemos 
perseguir a conceituação dos serviços públicos, utilizando corno ins
trumentos, conjuntamente, os três parâmetros mencionados, sempre 
numa relação de complementaridade. Torná-los corno critérios estan
ques e isolados, corno faz o método racionalista, conduz a um resul
tado equivocado, pois cada qual não pode sozinho revelar a verdade 

ARTIGOS DOUTRINÁRIOS 1 275 

perseguida. Deve-se, corno dito, valorizar a interdependência e inter
penetração dos pontos referenciais elegidos por cada um dos parâme
tros classificatórios, assumindo urna visão conglobante do problema. 

Assim, na determinação do conceito de serviço público, impres
cindível o manejo de seu elemento subjetivo ou orgânico, sabendo-se que 

0 agente executor, hoje, tanto pode ser o Estado corno um particular em 
colaboração com o poder público; de seu elemento formal ou jurídico, cien
te de que, apesar da irnprescindibilidade da existência de determinadas 
regras publicísticas, sempre haverá outras de caráter privado a regerem 
certas matérias afetas à execução do serviço público, formando-se um 
sistema de tipologia gradual a depender da espécie de serviço prestado 
e da natureza da pessoa ou ente executante; e, por fim, não se olvidando 
que a própria ratio essendi dos serviços públicos, seu elemento substantivo, 
é a satisfação material de necessidades e utilidades históricas e contex
tualrnente tidas corno de especial relevância para certa sociedade. 

Esse parece ser, adernais, o entendimento dos mais renomados 
administrativistas nacionais, a exemplo do professor Celso Antônio 
Bandeira de Mello (2004), segundo o qual: "Serviço público é toda ativi
dade de oferecimento de utilidade ou comodidade material destinada 
à satisfação da coletividade em gerat mas fruível singularmente pelos 
administrados, que o Estado assume corno pertinente a seus deveres e 
presta por si ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de Direi
to Público - portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e 
de restrições especiais - , instituído em favor dos interesses definidos 
como públicos no sistema normativo". 

No mesmo sentido, a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro 
(2001), para quem serviço público "é toda atividade material que a lei 
atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus 
delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às necessidades 
coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente de direito públi
co" . 

Pois bem, feitas as precedentes digressões quanto ao processo de 
construção conceitual dos serviços públicos, deve-se dizer que, para além 
de sua finalidade abstrata e essencial a toda atividade estatal, consisten
te na satisfação do interesse público (interesse geral, bem comum e outras 
expressões assemelhadas que poderiam ser usadas como equivalentes 
para efeito do presente trabalho), existe outro de nível mais palpável, 
empírico, vivo mesmo. É a efetiva satisfação concreta de uma necessida
de material de determinada pessoa. Esta é o usuário do serviço público. 
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3 Usuário de serviço público. Uma análise comparativa com 0 

consumidor 

Como se disse acima, o serviço público visa satisfazer concreta
mente determinadas necessidades ou utilidades consideradas por certa 
ordem jurídica como de_especial relevância para a comunidade. Contu
do, apesar de abstratamente o serviço público atender a uma demanda 
social, coletiva ou difusa, na realidade concreta da vida cotidiana, no 
mais das vezes, o beneficiário imediato do serviço é uma pessoa singu
lar (física ou jurídica), denominada de usuário. 

Não há uma definição legal de usuário, contudo pode-se entendê
lo como sendo aquele que usufrui singularmente determinado serviço 
público, seja ele prestado pela administração direta (serviço de consu
lado, p.ex.), indireta (ensino público superior, p.ex.) ou por particulares 
concessionários ou permissionários (fornecimento de água e energia 
elétrica, p.ex.). A natureza jurídica do ente executor imediato do ser
viço é irrelevante, desta forma, para a caracterização do beneficiário 
como usuário. 

Na realidade, basta para tanto identificar-se aquele que desfruta, 
direta e pessoalmente, da utilidade material prestada pelo agente exe
cutor. Assim, a título ilustrativo, no serviço público de ensino, o usuá
rio é o estudante; no serviço público de assistência médica, o usuário 
é o paciente; no serviço público de transporte coletivo, o usuário é o 
passageiro; nos serviços públicos de fornecimento de energia elétrica, 
água potável e sistema de esgoto, o usuário é o possuidor direto ou 
indireto do imóvel atendido. E assim por diante. 

Já o termo consumidor encontra expressa definição no art. 211 da Lei 
8.078/1990, segundo o qual"consumidor é toda pessoa física ou jurídi
ca que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". 
Deste modo, consumidor é aquele que, inserido no final do processo de 
circulação da mercadoria, adquire bens e serviços dos agentes econômi
cos sem finalidade de revenda. 

Como se percebe, adotou o Código de Defesa do Consumidor 
(CDC) um conceito baseado eminentemente no conteúdo econômico 
da posição assumida pelo consumidor no mercado, diferenciando-o 
dos demais agentes operantes basicamente pelo fato de sua participa
ção dar-se com a finalidade exclusiva de satisfazer uma necessidade 
própria, eliminada qualquer pretensão negociai com fins lucrativos. O 
mesmo entendimento é esposado pelos autores do anteprojeto de lei 
que deu origem ao CDC. Veja-se: 
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[ ... ] o conceito de consumidor adotado pelo Código foi exclusi
vamente de caráter econômico, ou seja, levando-se em conside
ração tão somente o personagem que no mercado de consumo 
adquire bens ou en tão contrata a prestação de serviços, como 
destinatário final, pressupondo-se que assim age com vistas ao 
atendimento de uma necessidade e não para o desenvolvimento 
de uma outra atividade negodal. Assim, procurou-se abstrair de 
tal conceituação componentes de natureza sociológica - "con
sumidor" é qualquer indivíduo que frui ou se utiliza de bens e 
serviços e pertence a uma determinada categoria ou classe social 
- ou então psicológica - aqui encarando-se o "consumidor" 
como o indivíduo sobre o qual se estuda as reações a fim de se 
~dividualizarem os critérios para a produção e as motivações 
mternas que o leva ao consumo.2 

Agora, se dispusermos lado a lado os conceitos de usuário de ser
viço público e de consumidor, observaremos existirem traços em co
mum, bem como aspectos que os desassemelham. 

No que toca aos primeiros, tanto o usuário como o consumidor 
caracterizam-se por usufruírem/consumirem uma comodidade mate
rial (um bem corpóreo) ou imaterial (um serviço) prestada por tercei
ros e sem a finalidade de intermediação lucrativa. São ambos também 
os destinatários de utilidades oferecidas, atualmente na maioria das 
vezes, em troca de uma contraprestação pecuniária, embora deva ser 
dito que ainda há serviços públicos gratuitos - apesar de não serem 
poucos os que defendem sua completa extinção, sem nenhum interesse 
de ordem pessoal, claro! -, ao contrário do fornecimento de mercado
ria, no qual a onerosidade é traço essencial e indissolúvel. 

Contudo, o ponto de aproximação entre consumidores e usuários 
que _ma~s nos interessa para efeito deste estudo é o fato de que tanto 
o pnmerro na relação jurídica de consumo quanto o segundo naquela 
travada com o executor do serviço são a parte mais fraca da relação. 

De fato, na primeira hipótese, temos, de um lado, o consumidor 
que se vê obrigado, na maior parte dos casos, a aderir a um contrato com 
cláusulas preestabelecidas e sem possibilidade de barganha e, de outro, 
o fornecedor de bens e serviços, em geral uma pessoa jurídica cujo po
der de fato repousa na superioridade econômica, dotada de patrimônio 
vultoso e assessorada por um corpo de auxiliares aptos a lhe fornecer 

2 
Cód!go Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do ante
proJeto. 7a ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. 



ARGUMENTO 

todo tipo de informações e instrumentos que lhe assegurem melhores 
condições de extrair a maior vantagem possível da negociação. 

No outro caso, temos em um dos polos o usuário, o qual, visando 
satisfazer uma necessidade essencial a sua digna qualidade de vida, 
igualmente se vê compelido a aceitar todas as condições de procedi
mento e execução oferecidas pelo prestador do serviço público, en
quanto este, sustentado pela posição de superioridade decorrente das 
prerrogativas lhes outorgadas em função de ser o executor de uma ati
vidade estatal, não raras vezes abusa dessa condição, negligenciando 
seu dever de prestar um serviço adequado. 

Contudo, a similaridade entre usuário e consumidores se finda 
aí. No mais, avultam-se os traços distintivos entre estes dois institutos 
jurídicos. 

Quanto aos pontos de desigualdade, deve-se destacar, a princí
pio, que as partes envolvidas em cada caso são diversas. Na relação 
de consumo, temos o consumidor, cuja vulnerabilidade é reconheci
da expressamente pela lei (art. 4Q, I, CDC), e o fornecedor, aquele que 
assume o risco da atividade econômica visando a obtenção do lucro. 
Nesta espécie de relação jurídica, o poder público aparece apenas corno 
agente regulador e fiscalizador do mercado, exercendo seu poder de 
polícia com vistas à preservação dos direitos da parte mais fraca, em 
consonância, inclusive, com o comando emergente do art. 5Q, XXXII, da 
Constituição da República3

. 

Já na prestação de serviço público, figuram o usuário, cuja concei
tuação já foi analisada, e o executor do serviço, que, como igualmente 
já visto, pode apresentar-se como o próprio Estado ou particular para 
tanto habilitado. Contudo, mesmo nesta última hipótese, o poder pú
blico não se despe de sua qualidade de especial interessado na regular 
e adequada prestação do serviço, pois, em tal hipótese, apenas a exe
cução deste é transferida à iniciativa privada, permanecendo a titula
ridade ainda com o Estado, o que, sem dúvida, reforça seu dever de 
fiscalização, inclusive devendo retomar a prestação direta caso ela esteja 
sendo levada a efeito com desobediência às normas legais, regulamen
tares ou contratuais. 

Abordando exatamente o assunto ora versado, embora mais sob 
a ótica da prestação indireta do serviço por meio de concessionárias, 
são as precisas palavras do professor Antônio Carlos Cintra do Ama
ral (2006): "A relação jurídica entre concessionária e usuário não pode 

3 "O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor." 
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ser equiparada à existente entre duas pessoas privadas, que atuam na 
defesa de seus interesses específicos. O serviço público, cujo exercício 
é atribuído à concessionária, continua na titularidade e sob a respon
sabilidade do poder concedente. Perante a relação de consumo, diver
samente, o Poder Público atua como 'protetor' da parte considerada 
hipossuficiente, que, em regra, é o consumidor." 

Destaque-se também que a relação jurídica travada entre o usuá
rio e o prestador do serviço público é de natureza eminentemente pú
blica, por mais que possa ocasionalmente possuir aspectos regulados 
pelo direito privado, presentes notadamente nas cláusulas contratuais 
dos serviços delegados às concessionárias, destinadas à manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ao passo que a relação 
que liga o consumidor ao fornecedor, instaurada através dos contratos 
de compra e venda ou de prestação de serviços, é de direito privado 
(direito civil e empresarial), mesmo sabendo-se que estas, especialmen
te após a eclosão da denominada terceira revolução industrial e a con
sequente massificação da produção, da comercialização e do consumo, 
passaram a sofrer necessárias restrições por normas cogentes, inclusive 
na seara contratual (dirigismo contratual ativo). 

Usuário de serviço público e consumidor, portanto, são concei
tos que não se devem confundir, visto estarem inseridos em realidades 
factuais e jurídicas diversas, razão pela qual a esfera protetiva de cada 
qual deve ser assegurada mediante a criação de um "estatuto protetor" 
próprio, tendo em vista as peculiaridades inerentes a cada uma. E foi 
exatamente esta a postura tomada pela Constituição Federal de 1988. 

Com efeito, a Lei Fundamental tratou em dispositivos separados 
da proteção a ser dispensada ao consumidor e ao usuário de serviço 
público. No art. 5Q, XXXII, dispôs que "o Estado promoverá, na forma 
da lei, a defesa do consumidor", enquanto que, no inciso II do art. 175, 
previu que "lei disporá sobre os direitos dos usuários" . 

O primeiro dos comandos constitucionais acima referidos foi 
atendido em 11 de setembro de 1990, com a edição do Código de De
fesa do Consumidor, o qual, se autodeclarando veiculador de normas 
de ordem pública e interesse social (art. 111), dispôs sobre a proteção e 
defesa do consumidor. 

Já o segundo dos preceitos constitucionais, até hoje, permanece 
carente de uma complementação normativa em nível legal que lhe 
c.onfira maior carga eficacial, tornando-o, assim, apto a alcançar efe
ti~amente o objetivo visado pelo Poder Constituinte originário, qual 
seJa, o de garantir uma adequada proteção aos interesses e direitos dos 
usuários de serviços públicos. 
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Destaque-se que, diante da inércia do legislador federal em atender 
à previsão do art. 175, li, da Lei Maior, a Emenda Constitucional19/1998, 
através de seu art. 27, trouxe nova "exortação" no mesmo sentido: "O 
Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação desta 
Emenda, elaborará lei de defesa do usuário de serviço público". 

Todavia, mesmo diante da redobrada exigência, entendo ser este 

0 caso, o legislador ordinário, novamente descumprindo seu dever de 
legislar, visto ter flagrantemente ultrapassado prazo razoável para tal 
fim (mais de 20 anos desde a promulgação da Carta de 1988), mantém

se inerte até nossos dias. 

4 Proteção do usuário. A aplicação supletiva do CDC como 
solução provisória ao vácuo legislativo 

Como se viu acima, apesar da dupla referência constitucional, não 
existe em nosso ordenamento jurídico nenhum corpo legal específico 
que condense regras protetivas dos interesses dos usuários de serviços 
públicos, outorgando-lhes um rol abrangente de direitos exigíveis pe
rante a administração ou, na eventualidade de qualquer conduta lesiva 
por parte desta, através da provocação do Poder Judiciário. 

O que se verifica, em verdade, é que, quando o usuário enten
de necessário bater às portas da Justiça diante da ameaça ou efetiva 
eclosão de dano decorrente da utilização de um serviço público, tendo 
falhado ou sendo inexistentes as vias de solução de conflitos no âmbito 
administrativo, se vê obrigado a invocar, no mais das vezes, prinápios 
constitucionais de pouca concreção eficacial ou a aplicação analógica 
de regras pertinentes a casos ou situações apenas semelhantes. 

E isto, diga-se mais uma vez, decorre da ausência de um texto 
legal condensador de regras, harmônicas e coordenadas entre si, ou
torgadoras de direitos aos usuários, como forma de instrumentalizar
lhes a defesa diante de abusos ou descasos na execução das atividades 
estatais tendentes, justamente, à satisfação de necessidades essenciais 
a uma existência digna. Tal "texto condensador" poderia vir a ser de
nominado de código, a exemplo do Código de Defesa do Consumidor, 
de estatuto, como se deu com o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) e o do Idoso, ou de outro nome qualquer. A denominação pou· 
co importa. O essencial, no caso, é a construção de um microssistema 
normativo pensado com vista às peculiaridades dos serviços públicos 

e de seus usuários. 
Para não sermos omissos, contudo, devemos fazer referência aos 

arts. 62 e 72 da Lei 8.987/1995, que dispõem sobre o regime de concessão 
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e permissão da prestação de serviços públicos. Tais dispositivos legais, 
diga-se, inseridos em uma lei que trata primordialmente de formas de 
delegação consensual da execução de serviços públicos à iniciativa pri
vada, preveem alguns parcos direitos aos seus usuários. 

O art. 62 prevê que toda concessão ou permissão de serviço públi
co pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento 
dos usuários, entendido como tal o que satisfaz as condições de regula
ridade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, 
cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 

O art. 72, por sua vez, estatui como direitos dos usuários, para 
além daqueles dispostos na Lei 8.078/1990 (analisaremos um pouco 
mais adiante a aplicação do CDC ao usuário), o de receber serviço ade
quado (inciso I), receber do poder concedente e da concessionária in
formações para a defesa de interesses individuais ou coletivos (inciso 
II) e obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha entre vários 
prestadores (inciso III) - os preceitos veiculados nos incisos IV a VI 
constituem deveres dos usuários. 

Dois artigos! Foi esse o número de dispositivos dedicados pela 
lei à enumeração dos direitos dos usuários de serviços públicos. Ora, 
é evidente a insuficiência de tais preceitos para urna adequada regu
lamentação de tema de tamanha relevância, especialmente sabendo
se que, visando a proteção e defesa do consumidor, foi editado um 
código com 119 artigos, dispondo, entre outros temas, sobre a política 
nacional de relações de consumo, os direitos básicos do consumidor, a 
qualidade de produtos e serviços, a responsabilidade por vícios e fatos 
dos produtos e serviços, a desconsideração da personalidade jurídica, 
a publicidade, as práticas abusivas, os bancos de dados e cadastros de 
consumidores, a proteção contratual, as sanções administrativas e cri
minais, bem como a defesa processual do consumidor em juízo. 

Não supre tal carência a simples remissão feita pelo art. 72 da Lei 
8.987/1995 aos direitos estampados no CDC. Primeiro, porque aquele di
ploma legal apenas norrnatiza as relações decorrentes da prestação de 
serviços públicos cuja execução foi delegada negocialmente ao particular 
através de concessão ou permissão, não abrangendo, em prinápio, suas 
demais formas de execução. Segundo, porque a própria natureza jurí
dica de cada instituto (usuário e consumidor), essencialmente distintas 
entre si, dadas as peculiaridades de cada qual, não autoriza uma pura 
e simples transposição automática das regras endereçadas a apenas um. 

Com isso, o que se quer aqui enfatizar é a premente necessidade 
de o Congresso Nacional, cumprindo com seu dever, satisfazer a exi
gência veiculada pela Constituição da República e editar um "Estatu-
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to de Defesa do Usuário do Serviço Público", ou com qualquer outro 
nome que se lhe queira atribuir, garantido-se, desta forma, uma efetiva 
proteção daqueles que hoje são compelidos a aceitar, juridicamente de
sarmados, eventuais desmandos na prestação daquelas utilidades que 
lhes são tão caras. 

Todavia, diante do aludido vácuo legal na regulação da matéria, 
consistente na referida ausência de uma específica lei protetora dos in
teresses dos usuários, o resguardo de seus legítimos interesses deve ser 
garantido mediante a aplicação do diploma legal que mais se compa
tibilize com a sua situação fático-jurídica, ou seja, o próprio Código de 
Defesa do Consumidor (lembremo das características comuns acima 
citadas), tendo em vista, inclusive, a já mencionada remissão operada 
pelo art. 72 da Lei 8.987/1995. 

Deve-se adotar, assim, uma interpretação sistêmica que reconhe
ça e prestigie a relação de complementaridade entre os comandos le
gais, aplicando-se, em tudo quanto for compatível, as regras do Código 
Consumerista ao usuário de serviços públicos, não apenas quando es
tes forem prestados por concessionárias ou permissionárias, conforme 
já autorizado pelo art. 72 da Lei 8.987/1995, mas também quando ofer
tados diretamente pelo Estado através de sua administração direta ou 
indireta. 

Privilegia-se, deste modo, a defesa efetiva dos usuários, transpon
do-se a barreira antes apontada, referente à diversidade de regime ju
rídico, e garantem-se, por meio deste processo construtivo de direitos, 
instrumentos legais que lhes possibilitem enfrentar eventuais abusos 
perpetrados pelos agentes executores, cientes de que aqueles, como os 
consumidores, constituem indubitavelmente a parte mais vulnerável 
neste embate. 

Isto porque, diante de uma situação em que os titulares de interes
ses antagônicos revelam uma desequilibrada relação de forças, já que 
um dos polos (o fornecedor do serviço público) possui um poder de 
fato - decorrente da supremacia política, administrativa e econômica 
- desconhecido pelo outro (o usuário), cumpre ao Estado nela intervir 
legislativamente, de forma tendente a equacionar, na medida do pos
sível, a relação de poder, garantindo-se um nivelamento que permita 
uma mais justa, eficiente e isonômica prestação de serviços públicos. E 
este equacionamento se opera justamente através da outorga legal de 
direitos aos usuários. 

Diga-se, por fim, que esta intervenção normativa, no caso, longe 
de constituir uma indevida intromissão estatal em assuntos alheios à 
sua seara, mostra-se, na realidade, imprescindível para a instauração 
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da justiça, pois, parafraseando o abade Lacordaire, "entre 0 grande e 
o peq~eno, en~re. o ri.co e o pobre, entre o forte e o fraco, a liberdade 
escraVIza e o dueito liberta". 

5 Conclusão 

Diant · e 0 ~ ac~ma exposto, podemos sucintamente concluir ser de 
ex.tre~a relevru:cta .que o Congresso Nacional, cumprindo duas deter
mmaçoes constituciOnais (art. 175, II, CF/1988; art. 27, ADCT) edite 

0 
~u~t~ antes o "~statu.to de Defesa do Usuário de Serviços PÓblicos", 
m.stitumdo um microssistema normativo ordenado à defesa dos direitos 
e mteresses deste, parte fraca da relação travada com 0 poder público. 

Entretanto enquanto · t - d 
_ . ' IS o nao se er, imperiosa se revela a apli-

caçao supleti~a do conjunto das regras protetivas dispostas no Códi
go Consumensta, apesar da mencionada inconveniência gerada pela 
"for~a~a transpos~ção", procedendo-se, em cada caso, à devida confor
~a,ç~o rr:terpretati,va, haja vista a demonstrada diversidade de regime 
JUndico a qual esta sujeito cada um. 
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Pensar e realizar um novo direito administrativo: 
reflexões a partir do desejo de um 

constitucionalismo atuante 

Introdução 

João César Otoni de Matos1 

· · · 'd d e' aliás um filho do seu No que respeita ao mdiVl uo, ca a um ' ' 

tempo. (Hegel) 

Teremos em nossa própria época, uma resposta à pergunta so
bre o qu~ realmente queremos dizer com a palavra "direito"? ~e 
modo algum. Convém, portanto, que recoloquemos a questao 
do significado do "direito". Mas estaremos hoje, ao meno~ per-

lexos diante de nossa incapacidade de compreender a p avra 
~direito"? De modo algum. Desperte-se o entendimento do sen

tido de tal pergunta. (Wayne Morrison) 

O presente trabalho tem por objetivo deixar refle~~es a :e.speito 
de temas palpitantes no meio dos doutrinadores admrmstrativrst~s e 

constitucionalistas. Serviu de ponto de partida o X Encont~o _de JUIZ:~ 
Federais realizado em Belém/PA, no qual o nobre colega JUIZ f~de~ 

' . nf ~ · . "O neoconstituc!O-Dirley da Cunha Jr. proferiu a segumte co erenCia. 

l Juiz federal da 19il Vara da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais. 
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nalismo, o Estado Constitucional de Direito e o novo direito adminis
trativo. Revendo velhos conceitos e institutos de uma filtragem" . 

O destaque inicial de Hegel é retirado da nótula do tradutor (José 
Lamego) à 3ll edição da Metodologia da ciência do direito, de Karl Larenz 
(1997: 713). É a frase final da análise da majestosa obra de Larenz, o 
qual, como todos nós, não é infenso à realidade histórica vivenda
da. Com efeito, é inegável que somos o resultado das vicissitudes do 
rnundo, nos mais variados aspectos; estes, aliás, interagem e moldam 
novos paradigmas, em um processo dialético que tem raízes no mes
rno Hegel. 

Mas somos filhos de uma era de incertezas, angustiante e de per
plexidades, potencializadas pela velocidade em que tudo acontece. 
As promessas modernas de liberdade, igualdade e fraternidade caí
ram no vazio. O que dizer do marxismo e do liberalismo, as correntes 
antagônicas da modernidade? A conjuntura é um utilitarismo e uma 
praticidade levados às ú ltimas consequências, que beira o hedonismo. 
O que fazer?! 

O outro destaque é uma reprodução quase total de um texto de 
Heidegger, formulada na obra Ser e tempo, na qual Wayne Morrison 
(2006: 8) substitui a palavra "ser" pela palavra "direito". Morrison diz 
que o paradoxo é não termos um sentido estabelecido para a palavra 
"direito" e ainda assim passarmos pela vida sem a necessidade does
tabelecimento de tal sentido. 

A despeito de possíveis discordâncias - imaginemos que a ne
cessidade sempre se fez presente, mas não um quimérico consenso-, 
o certo é que para o constitucionalismo a perspectiva aqui é contrario 
sensu, vale dizer, para que ele não perca o sentido mínimo de limitação 
do poder e promoção de direitos humanos, angariado ao longo dos 
tempos, e sucumba perante o déficit de atuação contemporânea (baixa 
operabilidade ou constitucionalidade), notadamente diante da experi
ência brasileira. E isto assumindo-se o risco inerente de se ter o próprio 
constitucionalismo como direito. 

É neste ambiente que pensam e vivenciam os agentes do direito 
constitucional e do direito administrativo. 

A análise que passo a fazer - logicamente sem pretensões de 
esgotamento de seus aspectos -, tendo por pano de fundo este in
troito, se inicia com o constitucionalismo, passando pelo denominado 
neoconstitucionalismo e seu vetor, constitucionalização do direito, e as 
consequentes impregnações no direito administrativo. 
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Constitucionalismo 

A identificação do constitucionalismo é feita, hic et nunc2
, na histó

ria remota, no mundo hebreu bíblico e nas cidades-estado da Grécia. Já 
é visto como instrumento de contenção do poder, ainda que não se ve
rifique eficácia social plena - não vinculadora de comportamento: já 
que não é possível a demissão da imperatividade (esta em um sentido 
incipiente e a que Hobbes futuramente daria contornos) -, uma au
sência vista ao longo da história e, por que não dizer, dramática na pós
modernidade, sobretudo no Brasil. Como características, destacam-se a 
inexistência de documento escrito e o primado do parlamento. 

O constitucionalismo medieval é palco da luta contra o absolu
tismo, abeberado da filosofia jusnaturalista, e do esboço de uma lei 
fundamental; é a semente para o rule of law. Nele se inicia o processo 
constitucional inglês, contínuo e gradativo, marcado por confirmações, 
consagrações e reforços de direitos, garantias e priv~égios. O fim do 
medievo e o início da modernidade assistem ao movrmento oposto ao 
inglês, a Revolução Francesa, de ideias iluministas e intenções destrui-
doras do que encontra. _ . 

A modernidade constitucional tem na documentaçao escnta a 
nota principal. Isso se evidencia na criação das constituições dos Esta
dos Unidos (1787) e da França (1791); esta como fruto de sua revolução 
e das ideias de Locke e Rousseau, e ambas influenciadas por Montes
quieu. Esta é a base para o início dos movimentos constitucionais expe
rimentados na Europa e no resto do mundo. 

É na modernidade que se desenvolvem mecanismos de controle 
efetivo do poder, e André Ramos Tavares destaca ainda, sintetica~en
te com base em Santi Romano, institutos que dela nasceram: uruver
s;lização dos direitos individuais, divisão dos poderes, princípio da 
soberania nacional e princípio da igualdade. 

No Brasil, em tempos de totalitarismo constitucional e papel 
transformador do direito, o desafio do constitucionalismo de moder
nidade tardia ou pós-moderno, um dos problemas para a filos~fi~ ~o 
direito, é fazer valer o anseio de uma sociedade feliz, justa e sohdana; 
mas, à medida que o tempo passa e a sociedade se vê diante de novos 
conhecimentos e tecnologias, o desespero toma conta: cairemos no ce
ticismo, um let it roll, ou teremos postura otimista, agindo cônscios de 
nossa transformação contínua e da necessidade de criar e justificar as 

2 Cf. v.g. Uadi Lamêgo Bulos (2007). 
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estruturas comportamentais? Uma das tentativas é o que se vem deno
minando de neoconstitucionalismo. 

O neoconstitucionalismo e o vetor constitucionalização do 
direito 

Já era de se imaginar que o ambiente tormentoso em que nasce o 
neoconstitucionalismo - que procura aplacar - lhe trouxesse as mes
mas dúvidas e/ou incertezas: dão-lhe formas, mas não se sabe ao certo 
o que é! 

No tópico intitulado "O Estado e o direito em direção ao neocons
titucionalismo", Écio Oto Ramos Duarte (2006: 24) assinala que a busca 
pelo sentido de constituição e por sua concretização provoca versões 
acerca do neoconstitucionalismo; aliás, eu diria que até mesmo se che
ga a negá-lo. 

Uma das versões aduzidas pelo autor é a de Luigi Ferrajoli, que 
entende que o neconstitucionalismo não seria mais que uma continua
ção natural do positivismo, uma complementação do paradigma posi
tivista no novo contexto do Estado constitucional; em outros termos, ao 
invés de debilitar o positivismo ou contaminá-lo jusnaturalisticamente, 
representa o seu reforçamento, traduzindo a mais apurada e extrema
da forma de positivismo jurídico. 

A posição de Ferrajoli não é menos do que negar sua existência. 
Há incompatibilidades claras com o positivismo, como reconhece Su
sanna Pozzolo (que discorre em obra conjunta com Écio Otto Ramos 
Duarte), apesar de a autora não compartilhar delas. Mas aqui o proble
ma é a .(~).eficiência do neoconstitucionalismo em superar o paradig
ma positivista. 

A outra versão destacada é a de Marisa Iglesias Vila, pretenden
do flexibilizar a expressão, na medida em que se pode entendê-lo, seja 
como complemento ao positivismo, seja como sua superação. Aqui me 
parece que não estamos em nenhum dos dois mundos, nem em um 
sintético terceiro; ficamos no limbo. 

Deliberadamente, os contrapostos foram aduzidos primeiro para 
que se tenha a dimensão do problema, que somente se suaviza entre 
os próprios partidários do novo constitucionalismo, se é que assim se 
pode dizer, como se verá abaixo. 

O constitucionalista italiano Paolo Comanducci (citado por Duarte, 
2006: 24-5) faz uma tipologia do neoconstitucionalismo interessante e 
didática, assinalando três formas: teórico, ideológico e metodológico. 
A seguir, uma apertada síntese. 
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O teórico se caracterizaria por uma constituição invasora, que es
tabelece direitos fundamentais e é onipresente quanto a determinados 
princípios e regras, bem como reveladora de peculiaridades de inter
pretação e aplicação de suas normas e em relação à interpretação e apli
cação das leis. 

O neoconstitucionalismo ideológico põe em evidência a postura 
da especificidade da interpretação constitucional e os mecanismos ins
titucionais de tutela dos direitos fundamentais, adotando uma postura 
axiológica de constituição como norma. 

Finalmente, o neoconstitucionalismo metodológico é um desafio 
ao positivismo metodológico, seu modelo análogo, e visto como anta
gônico. Nele se reconhece uma conexão necessária entre direito e mo

ral. 
Por sua vez, Luis Roberto Barroso (2006: 98-110), em obra coorde

nada por José Adércio Leite Sampaio, apesar de não adotar explicita
mente formas de neoconstitucionalismo, parece ir pela linha de pensa
mento de Comanducci, quando fixa marcos para a construção do novo 
constitucionalismo; a saber, o histórico, o teórico e o filosófico. 

Diz o notável constitucionalista que o neoconstitucionalismo en
contra seu marco histórico no segundo pós-guerra, especialmente na 
Alemanha e na Itália, destacando as criações dos tribunais constitucio
nais. No que diz respeito ao Brasil, ele se dá nos estertores do regime 
ditatorial prévio à CF/1988. Neste ponto, faz menção detalhada ao sen
timento constitucional que invadiu o país após a redemocratização. 

O marco filosófico para Luis Roberto Barroso é o pós-positivismo, 
que, para ele, é uma confluência do jusnaturalismo e do positivismo, 
ainda que sob uma roupagem difusa ou sublimada. Afirma que, no 
rico e heterogêneo aparato de ideias que procuram abrigo no paradig
ma pós-positivista em construção, incluem-se, entre outros aspectos, o 
reconhecimento da normatividade dos princípios e definição de suas 
relações com valores e regras; a nova razão prática e as teorias da argu
mentação jurídica; uma nova hermenêutica constitucional. Conclui que 
há uma reaproximação do direito em relação à filosofia. 

No marco teórico, além dos pontos relacionados por Comanducci, 
vale destacar que Barroso menciona o novo papel da norma (a solução 
do caso é encontrada topicamente e também pelo juiz, que passa a ser 
um coparticipante da criação do direito). Não descuradas denomina
das cláusulas gerais ou conceitos indeterminados e da existência de 
colisões normativo-constitucionais, com adoção da ponderação como 
instrumento para saná-las, e, novamente, aduz às teorias da argumen
tação jurídica. 

ARTIGOS DOUTRINÁRIOS 

É interessante consignar a discrepância pontual de posicionamen
tos neoconstitucionais entre Barroso e Lenio Luiz Streck (2006: 273-309), 

na mesma obra coordenada por José Adércio Leite Sampaio; e aqui re
side a problemática suavizada do neoconstitucionalismo supra aludida. 
Corno se sabe, Streck, para quem o neconstitucionalismo provoca revo
lução copernicana, é partidário da hermenêutica filosófica, sob nítida 
influência de Gadamer - ao que tudo indica uma redundância, pois 
para ambos a hermenêutica é filosofia, e não método - e da viragem 
linguística, que ele chama de revolução copernicana. Pois bem. 

Para Streck, e também para João Maurício Adeodato, causa ar
repios querermos ter urna postura neoconstitucionalista utilizando 
quaisquer das teorias da argumentação jurídica. Afirmam, com base 
em Arthur Kaufmann, que, não obstante os teóricos da argumentação 
jurídica combaterem o positivismo normativista, também se utilizam 
de regras prévias para a obtenção da decisão, o esquema sujeito-objeto. 
Diz Streck que é imperiosa a insurreição contra a fala falada, uma her
menêutica de bloqueio. 

No que toca à constitucionalização do direito, voltemos a Barroso. 
O ilustre professor da UERJ diz que dos fenômenos analisados 

como marcos do neoconstitucionalismo resultou o extenso e profundo 
processo de constitucionalização do direito. Ele mesmo nota que esses 
ritos de passagem não são pertinentes para as experiências constitucio
nais dos Estados Unidos (no qual o direito posto já na primeira hora 
esteve sob as luzes constitucionais), do Reino Unido (oposta à america
na, porque inexistente um controle de constitucionalidade e jurisdição 
constitucional inglesa) e, também, da França (incipiente e alvo de duras 
críticas). 

No Brasil, o que ora interessa, é inegável que a constitucionaliza
ção do direito é materializada através da expansividade das normas 
constitucionais, que interferem no agir - também discricionário e 
mais evidente no Executivo e no Administrativo, diante da proibição 
do non liquet para o Judiciário - dos poderes constituídos; e, também, 
como forma de olhar e interpretar as disposições dos demais ramos 
do direito, consoante a técnica da filtragem constitucional. A realiza
ção do direito é feita direta e indiretamente através da constituição, e 
a importância que ganham os instrumentos utilizados pelo legislador, 
pelo administrador e pelos juízes soa truísmo. Veja-se, ainda, a original 
aplicação dos direitos fundamentais no âmbito privado, com o reco
nhecimento de sua eficácia horizontal. 

Em razão da multiplicidade fenomênica do neoconstitucionalis
mo, como filosofia e teoria, v.g., entendo que a constitucionalização do 
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direito é um vetor deste, meio pelo qual o neoconstitucionalismo se nos 
apresenta. 

Novo direito administrativo 

A origem do direito administrativo é conhecida. Ele é francês de 
nascimento (lei de 1800), tendo sido desenvolvido, a despeito de, na 
Itália, Romagnosi ter editado obra em 1814, por autores franceses como 
Macarel (1818), De Gerando (1830) e Cormenin (1840), bem como pelas 
decisões do Conselho de Estado, conforme Odete Medauar e Di Pietro 

' obras citadas infra. As autoras afirmam que o direito administrativo se 
formou porque as condições político-institucionais nortearam a criação 
normativa de exercício do poder, como clara perspectiva de controle e 
de garantia dos direitos individuais. É a visão clássica, mas que sofre 
do pecado original. 

É imprescindível para aqueles que repensam o direito administra
tivo a partir da realidade do neoconstitucionalismo tomarem consciên
cia de que é um mito a feição democrática do alvorecer deste ramo do 
direito, sob pena de contradição histórica. 

Na realidade, o princípio da separação dos poderes e o princípio 
da legalidade não foram nada além do que uma figura de retórica, na 
medida em que o controle da administração pelo conselho de Estado é 
autovinculativo e sem sindicabilidade pelo Poder Judiciário. Não pode 
ser espantoso para ninguém que o desenvolvimento dos institutos e 
categorias administrativos tenha seguido o mesmo cunho autoritário 
(Binenbojm, 2006; Moreira, 2005). Por exemplo, a noção de interesse públi
co, em cotejo com o privado, é relacionada à preservação de autorida
de, e não de promoção de direitos fundamentais. 

A dicotomia pilar mestre do direito administrativo bem revela a 
necessidade de se abandonar a postura maniqueísta. O interesse públi
co, muitas vezes, nem sequer entra em choque com o privado, e uma 
supremacia a priori é absurda. Com Binenbojm (2006: 303), é tautológico 
falarmos em princípio da supremacia do interesse público, porque não 
pode ser princípio aquilo que afirma que prevalece e sempre prevalece
rá. Pensemos o problema na esfera do ato administrativo e a oposição 
de vinculação e discricionariedade. As dicotomias deveriam estar em 
ambiente complementar, como bem afirma João Batista Gomes Moreira 
(2005: 112). 

A isonomia/igualdade enquanto critério para instituição de privi
légios deve refletir sua necessidade, baseada a partir da constituição, e 
para que haja promoção do bem comum. 
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E a lei?! O sacrossanto veículo legislativo, vínculo positivo do agir 
administrativo, está em crise evidente; e não é de hoje. De início, a pro
liferação de leis contribui negativamente para a concretização do ideal 
mínimo de segurança e certeza jurídicas - sem que as tenhamos, evi
dentemente, como instrumentos de imobilismo social. Neste contexto, 
a experiência brasileira é pródiga e sintomática quanto à "lei cautelar": 
a medida provisória. 

A lei formal também não foi motivo suficiente para impedir o ar
bítrio e a brutalidade; ao contrário, serviu e serve de fundamento para 
a barbárie de regimes totalitários. Não é a tábua de salvação. 

Binembojm (2006: 144) afirma que não é possível escapar do prin
cípio da proporcionalidade e propugna pela adoção da juridicidade 
administrativa, que se traduziria na vinculação da administração ao 
ordenamento jurídico como um todo, a partir do sistema de regras e 
princípios delineados na Constituição. Diria que a atuação administra
tiva pode ocorrer somente a partir da Constituição, mas nunca sem ela; 
ou seja, quando observados critérios infraconstitucionais, a Constitui
ção deve compor um bloco de normatividade, constitucionalizando o 
direito administrativo. 

Os reflexos de uma visão nova acerca do direito administrativo 
- a limitação do trabalho inviabiliza o esmiuçar - no processo ad
ministrativo, nos atos e contratos administrativos, na intervenção na 
propriedade, v.g., já se fazem presentes na doutrina, como se vê nos tra
balhos aqui expressos, e na jurisprudência (marcadamente na do STF), 
que trazem a normatividade da constituição para o centro do debate. 

Conclusão 

Uma grande caminhada começa com o primeiro passo. O provérbio 
chinês ilustra bem a situação e é, ao mesmo tempo, revelador de um 
desafio: em que lugar da caminhada nós estamos e queremos amanhã 
estar? 

O neoconstitucionalismo, ainda que nebulosa a feição, é uma rea
lidade, fruto do nosso tempo. E, como diz Wayne Morrison (2006: p. xxi, 

prefácio), o destino da humanidade é, em essência, continuar sendo um 
mistério para nós, sem que com isso devamos abandonar os processos 
de articulação, memória e discussão. 

Que este constitucionalismo dúctil vai conseguir resgatar e/ou con
cretizar as promessas da modernidade é a questão que talvez filhos de 
outro tempo vão responder. Mas o desejo é que ele não perca o caráter 
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de outrora e se tome definitivamente mais atuante; e aí, quem sabe, a 
revolução copernicana passe por Kepler e Galileu e chegue a Newton. 
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1 Introdução 

A gratificação de raios X no âmbito do 
serviço público federal 

Alexandre Henry Alves1 

O presente estudo tem por objetivo fazer uma análise dos princi
pais pontos que cercam a gratificação de raios X devida aos servidores 
públicos federais, nos termos das Leis 1.234/1950 e 8.270/1991. Busca
se classificar sistematicamente tal verba, bem como analisar a quem é 
devida e em quais condições. Em seguida, é feita uma análise sobre a 
possibilidade de cumulação da gratificação de raios X com o adicional 
de irradiação ionizante, também previsto pela Lei 8.270/1991. 

2 Natureza jurídica da gratificação de raios X 

A Lei 1.234, de 14/11/1950, criou uma gratificação a ser paga aos 
servidores da União, civis ou militares, bem como a empregados de en
tidades paraestatais de natureza autárquica, pela operação direta com 

1 
Juiz federal substituto da 4~ Vara da Seção Judiciária de Rondônia. Bacharel 
em comunicação social pela Universidade de São Paulo e em direito pela Uni
versidade Federal de Uberlândia. Especialista em direito tributário pelo Insti
tuto Brasileiro de Estudos Tributários (IBET). Especialista em direito público 
pela Faculdade Católica de Uberlândia. Autor dos livros Juiz federal: lições de 
preparação para um dos concursos mais difíceis do Brasil e Sentença cível, ambos 
publicados pela editora Verbo Jurídico. 



294 ARGUMENTO 

raios X e substâncias radioativas. Segundo o art. 12 da Lei 1.234/1950, os 
servidores em tais condições receberiam uma gratificação adicional de 
40% do vencimento, bem como teriam direito a um regime semanal de 
24 horas de trabalho e férias semestrais de 20 dias consecutivos2 • 

Desses três benefícios, o presente trabalho concentrar-se-á na gra
tificação, pela sua repercussão financeira direta e por levantar polêmi
cas mais acentuadas. Pois bem, para tanto, é preciso verificar cientifi
camente qual a natureza da verba prevista na Lei 1.234/1950, tendo em 
vista que a linguagem do legislador nem sempre respeita o tecnicismo 
que está presente em qualquer ciência. 

A retribuição pelos serviços prestados por um servidor público é 
feita por meio do pagamento de sua remuneração, vocábulo que com
preende o valor total a ele entregue em pecúnia. Assim, a remuneração 
compreende o vencimento e as demais vantagens pecuniárias. A pró
pria Lei 8.112/1990 tratou de detalhar o significado de cada uma dessas 
palavras, dizendo que o "vencimento é a retribuição pecuniária pelo 
exercício de cargo público, com valor fixado em lei" (art. 40) e a "remu
neração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pe
cuniárias permanentes estabelecidas em lei" (art. 41). Quanto às vanta
gens pecuniárias, elas compreendem as indenizações, as gratificações 
e os adicionais (art. 49) e são, nos dizeres de José dos Santos Carvalho 
Filho (2001: 531), "as parcelas pecuniárias acrescidas ao vencimento em 
decorrência de uma situação fática previamente estabelecida na norma 
jurídica pertinente". 

A verba em estudo foi denominada de gratificação de raios X, ou 
seja, um valor a ser agregado ao vencimento para a composição da re
muneração do servidor. Mas, qual a diferença entre indenização, grati
ficação e adicional? 

A indenização deve ser entendida como sinônimo de reparação, de 
ressarcimento, algo normalmente ligado a um prejuízo ou a uma des
pesa fora do usual causada por um terceiro. Nesse sentido, trazendo 
o tema para o âmbito da remuneração dos servidores públicos, várias 

2 Art. 12 Todos os servidores da União, civis e militares, e os empregados de 
entidades paraestatais de natureza autárquica, que operam diretamente com 
Raios X e substâncias radioativas, próximo às fontes de irradiação, terão di
reito a: 
a) regime máximo de vinte e quatro horas semanais de trabalho; 
b) férias de vinte dias consecutivos, por semestre de atividade profissionaJ, 
não acumuláveis; 
c) gratificação adicional de 40% (quarenta por cento) do vencimento. 

ARTIGOS DOUTRINÁRIOS 
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verbas já foram reconhecidas como indenizatórias, entre elas: a) ajuda 
de custo para o servidor que é removido de cidade ex officio, visto que 
as despesas com a mudança representam um custo extraordinário para 

0 servidor, em benefício exclusivo da administração; b) ajuda para cus
teio de viagens a serviço, pois também nesse caso o interesse é da ad
ministração e as despesas representam um peso extraordinário para o 
servidor; c) indenização de férias não gozadas em decorrência de ne
cessidade do serviço, porque, nesse caso, o que se tem é uma reparação 
de um prejuízo que o funcionário teve, qual seja, a impossibilidade do 
gozo das férias; etc. 

Quanto às gratificações, Hely Lopes Meirelles (1996: 416) cunhou de
finição amplamente aceita na doutrina, segundo a qual elas são "van
tagens pecuniárias atribuídas precariamente aos servidores que estão 
prestando serviços comuns da função em condições anormais de segu
rança, salubridade ou onerosidade (gratificações de serviço), ou concedi
das como ajuda aos servidores que reúnam as condições pessoais que 
a lei especifica (gratificações especiais)". O mesmo Hely Lopes Meirelles 
(1996: 411) define também os adicionais e os diferencia das gratificações. 
Segundo o autor, os adicionais "são vantagens pecuniárias que a Ad
ministração concede aos servidores em razão do tempo de exercício 
(adicional de tempo de serviço) ou em face da natureza peculiar da fun
ção, que exige conhecimentos especializados ou um regime próprio de 
trabalho (adicionais de função)" . E mais: "as gratificações distinguem-se 
dos adicionais porque estes se destinam a compensar encargos decor
rentes de funções especiais, que se apartam da atividade administrati
va ordinária, e aquelas - as gratificações - visam a compensar riscos 
ou ônus de serviços comuns realizados em condições extraordinárias, 
tais como os trabalhos executados em perigo de vida e saúde, ou no 
período noturno, ou além do expediente normal da repartição, ou fora 
da sede etc.[ ... ] A gratificação é retribuição de um serviço comum pres
tado em condições especiais; o adicional é retribuição de uma função 
especial exercida em condições comuns" (Meirelles, 1996: 416-7) . 

Seguindo a diferenciação acima estabelecida, poderíamos classi
ficar a verba paga nos termos da Lei 1.234/1950 exatamente como lá 
consta, ou seja, como uma gratificação. Porém, a distinção feita por 
Hely Lopes Meirelles vem sendo questionada doutrinariamente, não 
por conter qualquer defeito, mas pelo fato de que seguidas leis edita
das pelos legisladores instituíram diversas vantagens pecuniárias sem 
nenhum cuidado com a diferenciação. Nesse sentido, José dos Santos 
Carvalho Filho (2001 : 531) destaca que: 
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A despeito da distinção, a verdade é que, na prática, não tem 
sido ela adotada nos infinitos diplomas que tratam da matéria. 
De fato, seria razoável distinguir essas vantagens consideran. 
do que os adicionais se referem à especificidade da função, ao 
passo que as gratificações têm relação com a especificidade da 
situação fática de exercício da função. Entendemos, não obstan. 
te, que atualmente não mais prevalece a distinção, razão por que 
nos parece que o fator mais importante é o que leva em conta 
que as vantagens pecuniárias pressupõem sempre a ocorrência 
de um suporte fático específico para gerar o direito a sua per
cepção. Será, pois, irrelevante que a vantagem relativa ao tempo 
de serviço seja denominada de adicional de tempo de serviço 
ou de gratificação de tempo de serviço; de adicional de insa
lubridade ou de gratificação de insalubridade; de adicional ou 
de gratificação de nível universitário. O que vai importar é a 
verificação, na norma pertinente, do fato que gera o direito à 
percepção da vantagem. 

Dito isso, adota-se para o presente estudo a classificação da grati
ficação de raios X tão somente como uma vantagem pecuniária, distin
ta do vencimento e que, com este, compõe a remuneração do servidor 
público, sem nenhuma preocupação em distinguir tal verba em grati
ficação ou adicional. 

3 Beneficiários da Lei 1.234/1950 

Em seu art. 42
, a referida lei estabeleceu exclusões de determina

dos servidores em relação aos benefícios por ela instituídos, com des
taque para os que estivessem afastados das funções (exceto casos de 
licença para tratamento de saúde e licença a gestante, ou comprovada a 
existência de moléstia adquirida no exercício de funções anteriormente 
exercidas) ou aqueles que, no exercício de tarefas acessórias, ou auxi
liares, ficassem expostos às irradiações apenas em caráter esporádico 
e ocasional.3 

3 Art. 42 Não serão abrangidos por esta Lei: 
a) os servidores da União, que, no exercício de tarefas acessórias, ou auxilia
res, fiquem expostos às irradiações, apenas em caráter esporádico e ocasio
nal; 
b) os servidores da União, que, embora enquadrados no disposto no artigo 
12 desta Lei, estejam afastados por quaisquer motivos do exercício de suas 
atribuições, salvo nos casos de licença para tratamento de saúde e licença a 
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Algumas questões surgem a partir da análise dos artigos 12 e 42 da 
Lei 1.234/1950. Inicialmente, é preciso analisar o que significa operar 
"diretamente com Raios X". Segundo o dicionário Aurélio\ o vocábulo 
operar possui diversos significados, entre os quais destacamos: fazer 
realizar (alguma coisa) em resultado de trabalho próprio, de esforço 
próprio; executar, obrar; fazer funcionar; manobrar, acionar. Abre-se o 
questionamento: os benefícios do art. 12 da Lei 1.234/1950 são devidos 
apenas àqueles que operam diretamente com os aparelhos que pro
duzem os raios X? A resposta é negativa, seguindo a conclusão mais 
coerente com o texto legal, que não fala em operar equipamentos de 
raios X, mas em operar raios X. Em síntese, a legislação fala no produto 
da máquina, não na máquina em si. 

Nesse sentido, o Decreto 81.384/1978 regulamentou a Lei 1.234/1950, 
em substituição ao antigo Decreto 29.155/1951, estipulando, em seu art. 
'J'l, várias categorias profissionais habilitadas a operar direta e habitu
almente com raios X, muitas delas sem nenhuma formação específica 
para o manuseio de equipamentos radiológicos, como sanitaristas e 
professores de ensino superior5• Tal regulamentação apenas corroborou 
o entendimento de que a Lei 1.234/1950 não estabeleceu benefícios para 
os operadores de equipamentos de raios X, mas para os profissionais 
que trabalham diretamente com o manuseio de tais equipamentos ou 
do produto deles. Aliás, no art. 42, é possível verificar uma referência à 
exposição à radiação, reforçando o pensamento aqui exposto. 

Outra questão que surge é derivada justamente do acima citado 
art. 42 da Lei 1.234/1950, que exclui dos benefícios os servidores que, 

gestante, ou comprovada a existência de moléstia adquirida no exercício de 
funções anteriormente exercidas, de acordo com o art. 12 citado. 

4 Dicionário Aurélio eletrônico século XXI (versão 3.0). Rio de Janeiro: Editora 
Nova Fronteira, 1999. 

5 Art. 72 Somente poderão ser designados para operar direta e habitualmente 
com Raios X ou substâncias radioativas servidores pertencentes às Catego
rias Funcionais de Médico, Médico de Saúde Pública, Enfermeiro, Odontó
logo, Químico (na especialidade de radioquímico), Auxiliar de Enfermagem, 
Técnico de Radiologia, Agente de Serviços Complementares (nas especiali
dades de cineangiocardiografia e hemodinâmica), Auxiliar Operacional de 
Serviços Diversos, Sanitarista, Professor de Ensino Superior, Auxiliar de En
sino (em conformidade com o art. 14, item I, da Lei n. 6.182, de 11 de dezem
bro de 1974) e Pesquisador (nas áreas de Biofísica, Radioquímica, Radiologia, 
Radioterapia, Medicina Nuclear e Engenharia Nuclear) (Redação dada pelo 
Decreto n. 84.106, de 1979). 

297 



298 ARGUMENTO 

no exercício de tarefas acessórias, ou auxiliares, fiquem expostos às 
irradiações apenas em caráter esporádico e ocasional. Pergunta-se: os 
profissionais auxiliares, seja de quem estiver manipulando o equipa
mento de raios X, seja de quem estiver utilizando a radiação em um 
procedimento específico (embora sem manipular diretamente o apa
relho), estão excluídos das benesses da lei? Mais uma vez, a resposta 
é negativa, pois o que a norma em questão exclui é o recebimento da 
gratificação por aqueles que ficam expostos à radiação em caráter tão 
somente esporádico e ocasional. Os profissionais, mesmo em ativida
des auxiliares ou acessórias, desde que fiquem expostos aos raios X de 
maneira constante e habitual, fazem jus aos benefícios da lei. É preciso 
compreender que o legislador buscou evitar, com o comando em estu
do, o pagamento da gratificação àqueles que apenas ocasionalmente 
ficam expostos aos malefícios da radiação, tendo em vista que os riscos 
de problemas de saúde surgem, em regra, apenas quando a exposição 
não é passageira. 

4 Análise do Decreto 81.384/1978 

Sanadas essas duas dúvidas, é preciso entrar na análise do De
creto 81.384/1978, pois foi ele que traçou as diretrizes básicas para a 
aplicação dos benefícios da Lei 1.234/1950. Em especial, cabe investigar 
o seu art. 42, por trazer restrições à aplicação da lei: 

Art. 42 - Os direitos e vantagens de que trata este Decreto serão 
deferidos aos servidores que: 
a) tenham sido designados por Portaria do dirigente do órgão 
onde tenham exercício para operar direta e habitualmente com 
raios-x ou substâncias radioativas; 
b) sejam portadores de conhecimentos especializados de radio
logia diagnóstica ou terapêutica comprovada através de diplo
mas ou certificados expedidos por estabelecimentos oficiais ou 
reconhecidos pelos órgãos de ensino competentes; 
c) operem direta, obrigatória e habitualmente com raios-x ou 
substâncias radioativas, junto às fontes de irradiação por um 
período mínimo de 12 (doze) horas semanais, como parte inte
grante das atribuições do cargo ou função exercidos. 

A primeira exigência para a fruição da gratificação e da menor 
jornada de trabalho, além das férias semestrais de 20 dias, é ter o ser
vidor sido designado por portaria do dirigente do órgão para operar 
com raios X. Não há previsão legal nesse sentido, mas é próprio dos 
decretos regulamentares disciplinar com mais detalhes como se dará a 
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execução de uma lei. Portanto, não é possível vislumbrar, em uma pri
meira análise, que tal disposição seja pura e simplesmente ilegal ape
nas porque não há previsão semelhante na Lei 1.234/1950. 

De toda sorte, a interpretação sistemática da alínea a do transcrito 
art. 42 leva à conclusão de que é necessária a designação formal do ser
vidor para operar com raios X, mas isso não significa, caso tal norma 
seja desrespeitada, que não serão concedidos os benefícios da legisla
ção. Isso porque a norma demonstra ser voltada principalmente para o 
administrador, a fim de que haja controle acerca de quem trabalhará di
retamente com raios X, tendo em vista as características peculiares que 
tal tarefa tem, bem como os reflexos financeiros e funcionais. Logo, se 
determinado servidor efetivamente opera com raios X de forma direta 
e permanente, fará jus aos benefícios da legislação, ainda que não haja 
portaria nesse sentido. As consequências poderão ser de outra ordem, 
como o estabelecimento de alguma sanção funcional pelo exercício de 
um trabalho que somente pode ser feito com a devida autorização, mas 
nunca o simples afastamento da gratificação, da carga horária especial 
e das férias semestrais. O intuito da Lei 1.234/1950, como ficou claro, é 
proteger o trabalhador dos malefícios dos raios X, objetivo esse que não 
será alcançado se um decreto regulamentar se sobrepuser à realidade. 

Da mesma forma, é salutar que se exija dos servidores que operam 
com a radiação que eles sejam portadores de conhecimentos especiali
zados de radiologia diagnóstica ou terapêutica, comprovados através 
de diplomas ou certificados expedidos por estabelecimentos oficiais ou 
reconhecidos pelos órgãos de ensino competentes, como estabelece a 
alínea b. É uma questão de segurança e precaução, tendo em vista a 
nocividade de tais radiações. Porém, assim como já foi dito em relação 
à alínea a, este é um comando infralegal destinado também à adminis
tração, impedindo que os seus dirigentes coloquem em tais funções 
pessoas despreparadas para lidar com os raios X, tanto em relação à 
operação do equipamento, quanto em relação ao manuseio de pacien
tes. Ocorre que, também como já dito, poderão ocorrer situações em 
que o servidor não terá nenhum conhecimento especializado e estará 
operando com raios X. Nesse caso, aplica-se o Decreto 81.384/1978 para 
afastá-lo da função e, assim, protegê-lo de eventuais prejuízos em sua 
saúde por conta da operação indevida e sem conhecimentos da radia
ção. Cessado o exercício de tal trabalho, porém, continuam devidos 
os benefícios da legislação relativamente ao período em que, mesmo 
contrariando a regulamentação, houve a efetiva operação com raios X 
e substâncias radioativas. 
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Por fim, a alínea c estabelece que somente farão jus à 
os servidores que operarem direta, obrigatória e habitualmente 
raios X ou substâncias radioativas por um período mínimo de 12 
semanais corno parte integrante das atribuições do cargo ou função 
exercidos. Não se vislumbra ilegalidade em tal dispositivo, até 
porque a Lei 1.234/1950 atribuiu ao Poder Executivo a sua 
tação, o que inclui o estabelecimento de parâmetros para a aplicação 
da lei. O que não pode ocorrer, frise-se mais urna vez, é que a norma 
se sobreponha e aniquile a realidade. Assim, apenas a título de exem
plo, se um servidor trabalha em média 10 horas semanais exposto à 
radiação, que naquele caso concreto e específico é bem maior do que 
o padrão, poderá ser enquadrado na Lei 1.234/1950, desde que tudo 
seja comprovado mediante perícia. Isso nada mais significa do que a 
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que 
existem justamente para regular situações concretas que fogem aos es
tritos parâmetros legais. Em resumo, é razoável o limite estabelecido 
pela legislação regulamentar, que pode e deve ser aplicado, devendo 
ser afastado apenas em casos excepcionais. 

Quanto ao art. 72 do Decreto 81.384/1978, nele são discriminados 
diversos cargos cujos servidores estão autorizados a operar com raios 
X e substâncias radioativas6

• A interpretação de tal dispositivo deve se
guir na mesma linha: o decreto procurou, acima de tudo, proibir o ad
ministrador de designar ocupantes de outros cargos para exercer tais 
atividades, mas não proibiu que os benefícios legais sejam concedidos 
àqueles que, não estando relacionados no art. 72, estejam operando com 
tais radiações, ainda que indevidamente. 

Em conclusão, o Decreto 81.384/1978 é perfeitamente aplicável e 
está em consonância com a lei que regulamenta, devendo ser afastadas 
apenas as interpretações que levem a urna sobreposição da norma re
gulamentar em relação à realidade, pois o que todo o sistema visa é a 
efetiva proteção do servidor. 

5 O adicional de irradiação ionizante 

A Lei 8.270/1991, ao mesmo tempo em que reduziu a gratificação 
por trabalhos com raios X ou substâncias radioativas de quarenta para 
dez por cento (art. 12, § 22

), criou o adicional de irradiação ionizante, 

6 Ver nota 5. 
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!l1 percentuais de cinco, dez e vinte por cento (art. 12, § 1 2), remetendo 
e 

0 
regulamento para maiores detalhes sobre o terna. 

a Sem definir o que seria a irradiação ionizante, o Decreto 877/1993 
determinou que o adicional será devido a quem estiver desempenhando 
efetivamente suas atividades em áreas que possam resultar na exposi
ção a essas irradiações (art. 1 Q' caput). Disse ainda que as atividades de
senvolvidas nessas áreas, envolvendo as fontes de irradiação ionizante, 
cornpreendern desde a produção, manipulação, utilização, operação, 
controle, fiscalização, armazenamento, processamento, transporte até 
a respectiva deposição, bem como as demais situações definidas como 
de emergência radiológica (art. 12

, § 1 2). 

Porém, a celeuma surgiu por conta do § 1 Q do art. 68 da Lei 
8.112/1990, também conhecida corno Estatuto dos Servidores Civis da 
União, que assim dispôs: "O servidor que fizer jus aos adicionais de 
insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles" . 

A questão passava e ainda passa necessariamente por saber qual 
a natureza de cada urna das vantagens pecuniárias em questão, pois, 
se tanto o adicional de raios X quanto o de irradiação ionizante forem 
caracterizados corno sendo de insalubridade ou de periculosidade, ha
verá vedação legal às suas cumulações. 

A questão já chegou ao Tribunal de Contas da União, conforme se 
pode ver na análise da prestação de contas da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (CNEN) relativa ao exercício de 2000, na qual assim se 
posicionou o relator Augusto Sherrnan CavalcantF: 

Saliento, de início, que os elementos presentes nos autos indi
cam a regularidade, com ressalva, da gestão dos responsáveis, 
cabendo-se tão somente expedir determinações com vistas a 
corrigir as falhas detectadas. 

2. No entanto, verifico que os pareceres acostados aos autos 
apresentam discordância acerca de um único ponto, sobre o 
qual não se tem registro de manifestação explícita desta Corte, 
conforme pesquisa que efetuei no Sistema Juris. Trata-se do pa
gamento cumulativo do Adicional de Irradiação Ionizante com 
a Gratificação por Trabalhos com Raios X ou Substâncias Radio
ativas, ambas previstas no art. 12 da Lei n. 8.270/91. 

3. Foi constatado pelo Controle Interno que a Autarquia vem 
pagando a 198 servidores o Adicional de Irradiação Ionizante 
cumulativamente com a Gratificação de Raios X ou Substâncias 

7 Disponível em: http://portal2.tcu.gov.br. 
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Radioativas, em desacordo com a orientação expedida por meio 
do Ofício n. 335/98, do Ministério do Planejamento. O referido 
ofício baseou-se na resposta fornecida pela Coordenação-Gera) 
de Recursos Humanos do Ministério da Saúde em consulta so
bre o assunto, que entendeu ilegal a concessão cumulativa das 
duas vantagens. 

4. A CNEN justificou que os referidos pagamentos se funda
mentaram em parecer da Consultoria Jurídica da ex-Secretaria 
da Administração Federal- SAF, datado de 31/08/94, o qual con
siderou legal a acumulação. 

5. Segundo o parecer da SAF (fls. 166/169), o Adicional de Ir
radiação Ionizante e a Gratificação por Trabalhos com Raios X 
ou Substâncias Radioativas são institutos diferentes, com base 
de concessão distinta, embora tenham a mesma finalidade ge
nérica, que é a de remunerar atividades prejudiciais à saúde. 
Registra o parecer que: 

[ ... ]não se trata, na situação em exame, de concessão de vantagem 
sob o mesmo título ou idêntico fundamento, haja vista que o men
cionado adicional é devido aos servidores que desempenham ati
vidades nas áreas compreendidas no § 12, do art. F, do Decreto 
n. 877, sem levar em conta a categoria funcional a que pertencem, 
enquanto que a gratificação por trabalhos com Raios-X ou subs
tâncias radioativas é concedida aos que tenham sido designados 
por Portaria do Dirigente do Órgão ou entidade onde tenham 
exercício para operar com Raios-X, junto às fontes de irradiação, 
por um período mínimo de 12 (doze) horas semanais. 

[ ... ] 

A legislação específica não pr01be de forma expressa a acumula
ção da percepção das vantagens pretendidas, no entanto, suge
rimos ao Órgão consulente seja reexaminada a situação de fato 
existente, com vistas a determinar quem efetivamente opera dire
tamente com Raios-X, para fins de concessão dessa gratíficação. 

Em face do exposto, concluímos que os servidores que não ope
ram diretamente com Raios-X não poderão perceber a gratifica
ção correspondente a essa atribuição, cumulativamente, confor
me pleitearam. Estes fazem jus somente ao adicional de radiação 
ionizante de que trata o Decreto n. 877, de 20 de julho de 1993. 

6. Analisando a questão, o Controle Interno enfatizou que a 
orientação do Ministério do Planejamento foi emitida posterior
mente ao parecer da SAF. Portanto, a Comissão formada pela 
CNEN para rever os critérios de concessão do Adicional de Irra
diação Ionizante deveria examinar a situação de cada servidor e 
definir a vantagem cabível em cada caso. 

7. No âmbito da 6;~ Secex, o Analista encarregado da instrução en
tendeu que, por terem base de concessão distintas, as vantagens 
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poderiam ser, em princípio, acumuladas. Contudo, o Adicional 
de Irradiação Ionizante e a Gratificação por Trabalhos com Raios 
X ou Substâncias Radioativas teriam propósitos semelhantes, ou 
seja, remunerar atividades que possam trazer prejuízos à saúde. 
Logo, as duas vantagens estariam identificadas com o adicional 
de insalubridade, conforme definido no art. 68 da Lei n. 8.112/90, 
sendo indevido seu pagamento cumulativo. 

8. A Sra. Diretora da 1 ª DT discordou do posicionamento acima, 
tendo em vista que a legislação afeta ao Adicional de Irradiação 
Ionizante e à Gratificação de Raios X ou Substâncias Radioativas 
não define a natureza jurídica dessas vantagens. Consequente
mente, considera que não se poderia vedar o recebimento cumu
lativo das vantagens se o servidor preencher os requisitos de cada 
uma delas. Como apoio à argumentação, a Sra. Diretora juntou 
jurisprudência do TRF 1 ;~Região registrando que, por se tratar de 
restrição a direito, a supressão da acumulação somente poderia 
ser admitida caso houvesse vedação na legislação própria. 

9. Com vênias por dissentir dos pareceres, entendo que a ques
tão comporta uma abordagem distinta, focalizada na base de 
concessão das vantagens. 

10. Ao tratar do assunto, a Lei n. 8.270/91 limita-se a definir os 
percentuais devidos à conta de cada uma das vantagens, confor
me reproduzido a seguir: 

Art. 12. Os servidores civis da União, das autarquias e das funda
ções públicas federais perceberão adicionais de insalubridade e 
de periculosidade, nos termos das normas legais e regulamenta
res pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base 
nos seguintes percentuais: [ ... ] 

§ 12 O adicional de irradiação ionizante será concedido nos per
centuais de cinco, dez e vinte por cento, conforme se dispuser em 
regulamento. 

§ 2° A gratificação por trabalhos com Raios X ou substâncias radioativas 
será calculada com base no percentual de dez por cento. (Grifei.) 

11. Já o Decreto n. 877/93, ao regulamentar o Adicional de Ir
radiação Ionizante, estabelece o seguinte parâmetro para sua 
concessão: 

Art. 12 O adicional de irradiação ionizante de que trata o art. 12, 
§ 12

, da Lei n . 8.270, de 17 de dezembro de 1991, será devido aos 
servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas 
federais, que estejam desempenhando efetivamente suas atividades em 
áreas que possam resultar na exposição a essas irradiações: 

§ 12 As atividades desenvolvidas nessas áreas, envolvendo as 
fontes de irradiação ionizante, compreendem, desde a produção, 
manipulação, utilização, operação, controle, fiscalização, armaze
namento, processamento, transportes até a respectiva deposição, 

303 



ARGUMENTO 

bem como as demais situações definidas como de emergênci 
diológica. (Grifei.) ara-

12. De sua vez, a Gratificação por Trabalhos com Raios X ou Sub 
tâncias Radioativas é regulamentada pelo Decreto n . 81.384/7~ 
nos seguintes termos: ' 

Art 1° Os servidores Civis da União e de suas autarquias que 
exercício de suas atribuições, operem direta e permanentem~ ~o 
cot~ r~ios x e subs~â11~ias radioativas, próxima às fontes de irradiaç~o: 
farao JUS: [ ... ]. (Gnfe1.) 

13. Como se vê, o fundamento jurídico para a concessão das van
tagens é diferente: no caso do Adicional de Irradiação Ionizante 
tem-se o art. 11' do Decreto n. 877/93 e, no que se refere à Gratifi~ 
cação por Trabalhos com Raios X ou Substâncias Radioativas 0 
suporte é dado pelo art. 111 do Decreto n. 81.384/78. ' 

14. Cabe, então, averiguar se existe efetivamente alguma distin
ção entre as bases fáticas da concessão, uma vez que a primeira 
vantagem deve ser concedida àqueles que desempenhem suas 
atividades em áreas expostas às radiações ionizantes, enquanto 
a segunda é devida aos servidores que operem direta e perma
nentemente com raios X ou substâncias radioativas. 

15. Para tanto, trago à colação a Lei n. 6.453/77, que dispõe sobre 
a responsabilidade civil por danos nucleares e a responsabilida
de criminal por atos relacionados com atividades nucleares e dá 
outras providências. O art. 111 do referido diploma legal assim 

. define: 

Art. 1° Para os efeitos desta lei, considera-se: 
( ... ] 
IX- "radiação ionizante", a emissão de partículas alfa, beta, nêu
trons, íons acelerados ou raios X ou gama, capazes de provocar a 
formação de íons no tecido humano. (Grifei.) 

16. A partir da definição legal acima referida, chega-se à primei
ra conclusão: os raios X são um tipo de irradiação ionizante. 

17. Como a Gratificação de Raios X abrange também aqueles 
que lidam com substâncias radioativas, resta verificar o que vem 
a ser "substância radioativa". 

18. A fim de aclarar o assunto, recorremos ao Decreto n . 2.210/97, 
que regulamenta a instituição do Sistema de Proteção ao Pro
grama Nuclear Brasileiro - Sipron. Conforme definido no art. 
211

, inciso XII, do referido regulamento, material radioativo é o 
"material emissor de qualquer radiação eletromagnética ou partícula
da, direta ou indiretamente, ionizante". 

19. Temos, portanto, que todo servidor que se expõe a raios X e a 
substâncias radioativas, está, na verdade, se expondo à irradia-
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ção ionizante. Logo, a base fática da concessão da Gratificação 
por Trabalhos com Raios X ou Substâncias Radioativas está con
tida no âmbito do fundamento fático de concessão do Adicional 
de Irradiação Ionizante. 

20. Contudo, há de se ressaltar que existe uma diferença fun
damental entre as duas vantagens, ou seja, seus destinatários. 
A Gratificação por Trabalhos com Raios X ou Substâncias Ra
dioativas é devida a servidores da área da saúde, pois, a teor do 
art. 711 do Decreto n. 81.384/78, somente serão designados para 
operar direta e habitualmente com raios X ou substâncias radio
ativas as categorias funcionais de médico, médico de saúde pú
blica, odontólogo, agente de saúde pública, técnico de radiolo
gia e sanitarista. Esse parecer é reforçado pelo art. 411 do referido 
regulamento, que estabelece como requisito para obtenção dos 
respectivos direitos e vantagens, entre outros, o fato de o servi
dor ser portador de conhecimentos especializados nas áreas de 
radiologia diagnóstica ou terapêutica. 

21. Ressalto que, posteriormente, o Decreto n. 84.106/79 incluiu 
nesse rol as categorias de enfermeiro, químico, auxiliar de en
fermagem, agente de serviços complementares (área de cinean
giocardiografia e hemodinâmica), auxiliar operacional de ser
viços diversos, professor de ensino superior, auxiliar de ensino 
e pesquisador (áreas de biofísica, radioquímica, radiologia, ra
dioterapia, medicina nuclear e engenharia nuclear). No entanto, 
esse decreto foi revogado em 06/09/91, o que, a meu ver, retirou 
a autorização para que essas outras categorias continuassem a 
receber a gratificação. 

22. Do exposto, considero demonstrado que não há possibili
dade lógica de se pagar cumulativamente o Adicional de Irra
diação Ionizante e a Gratificação por Trabalhos com Raios X ou 
Substâncias Radioativas, uma vez que a percepção de ambas as 
vantagens decorre do mesmo fundamento fático: a exposição à 
radiação ionizante. 

23. Do ponto de vista normativo, deve-se também atentar para 
o fato de que as vantagens em comento identificam-se com o 
adicional de insalubridade, definido nos arts. 68 a 72 da Lei n. 
8.112/90, pois o contato permanente com substâncias radioati
vas oferece riscos de lesão ao organismo humano. Essa tese é 
corroborada pela inserção do Adicional de Irradiação Ionizan
te e da Gratificação por Trabalhos com Raios X ou Substâncias 
Radioativas no art. 12 da Lei n. 8.270/91, que trata do discipli
namento dos adicionais de insalubridade e de periculosidade. 
Aliás, essa é também a lição que nos ensina Ivan Barbosa Rigolin 
(3) ao afirmar que: 
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[ ... ]fica evidente que a Lei n. 8.112, nos arts. 68 a 72, traça apenas 
normas amplas e balizamentos muito genéricos sobre o tema, in
teiramente dependentes de leis exorbitantes e de regulamentos. 
Veja-se, a propósito, a Lei n. 8.270, de 17/12/91, art. 12. 

24. Com base nesse entendimento, considero poder-se aplicar 
a regra geral da Lei n. 8.112/90 ao Adicional de Irradiação Ioni
zante e à Gratificação por Trabalhos com Raios X ou Substâncias 
Radioativas. 

25. Sob essa perspectiva, observo que o caput do art. 68 autoriza 
a concessão de um adicional em situações de insalubridade e 
periculosidade. A meu ver, a expressão "um adicional" signifi
ca "apenas um adicional" . Noto que não se está aqui a fazer a 
interpretação literal do dispositivo, posto que a impossibilidade 
de se conceder mais de um adicional é confirmada pelo § 12 do já 
citado art. 68, que veda o recebimento concomitante dos adicio
nais de insalubridade e de periculosidade. Ora, se a lei não ad
mite o pagamento cumulativo de dois adicionais baseados em 
situações distintas - insalubridade e periculosidade -, muito 
menos poderá permitir o pagamento conjunto de duas vanta
gens simultaneamente correlatas ao adicional de insalubridade. 

26. Portanto, a acumulação do Adicional de Irradiação Ionizan
te e da Gratificação por Trabalhos com Raios X ou Substâncias 
Radioativas configura-se ilegal, bem como origina pagamentos 
em duplicidade. 

27. Em vista do posicionamento acima, considero necessário 
lançar determinação à Autarquia para que esta faça cessar o pa
gamento cumulativo do Adicional de Irradiação Ionizante com 
a Gratificação por Trabalhos com Raios X ou Substâncias Radio
ativas, bem como adote providências para regularizar a situação 
dos servidores que recebem tais pagamentos, assegurando-lhes 
o direito à opção que lhes for mais vantajosa. 

28. Nesse contexto, deixo de propor que se busque o ressar
cimento das quantias indevidamente pagas até o momento, 
uma vez que, durante muito tempo, a matéria foi objeto de 
controvérsia entre os órgãos gestores de pessoal do Poder Exe
cutivo, conforme atestam as diferentes interpretações trazidas 
aos autos. 

Nesse mesmo processo (TC 009.008/2001-8), houve pedido de re
consideração quanto à determinação do Tribunal de Contas da União 
sobre a não cumulatividade dos dois adicionais, pedido esse que não 
foi provido, sendo mantido o entendimento quanto à proibição. De 
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wda sorte, convém transcrever parte do relatório, para trazer mais sub
sídios a este estudo8

: 

5. A Secretaria de Recursos, após seu exame preliminar de ad
missibilidade (fl. 12 do vol. 1), sugerindo o conhecimento da 
peça recursal em tela, assim sintetiza e analisa os argumentos 
aduzidos pelo recorrente (fls. 91/94 do vol. 1): 

10. Argumentos: solicita o recorrente a reformulação do enten
dimento desta Corte que configurou como ilegal o pagamento 
cumulativo do Adicional de Irradiação Ionizante com a Gratifi
cação por Trabalhos com Raio X ou Substâncias Radioativas, tor
nando, por conseguinte, insubsistente o subi tem 8.2.2 do Acórdão 
n. 270/2002- 1 ~ Câmara. 

11. Após fazer considerações sobre as duas vantagens e seus fatos 
geradores, o recorrente conclui 'que um servidor que permanen
temente se encontra em local que o obrigue a ficar exposto ou 
próximo durante seu período de trabalho a doses de radiação, 
passa por uma situação onde coexistem os dois fatos geradores 
dos pagamentos do Adicional de Radiação Ionizante e da gratifi
cação de Raios X, objetos distintos'. 

12. Acrescenta que 'por esse motivo, a então Secretaria da Ad
ministração Federal emitiu o parecer já mencionado que, sem 
qualquer sombra de dúvida, permite os dois pagamentos. Assim 
sendo, é preciso ser lembrado que existe hoje um ato jurídico per
feito, configurado no referido parecer que regula o pagamento 
do adicional e da gratificação, cumulativamente, a qual é seguida 
pela CNEN'. 

13. Ele ainda diz que parecer emitido pelo Ministério do Planeja
mento, Orçamento e Gestão corrobora o Parecer CONJUR/SAF/ 
PR n. 404/94. 

14. Análise: não assiste razão ao recorrente quanto à legalidade 
do pagamento cumulativo do Adicional de Irradiação Ionizante 
com a Gratificação por Trabalhos com Raio X ou Substâncias Ra
dioativas. 

15. O principal argumento da CNEN tem por base o seu entendi
mento de que o pagamento do Adicional de Irradiação Ionizante 
decorre de atividade perigosa e o pagamento da Gratificação por 
Trabalhos com Raio X ou Substâncias Radioativas decorre de ati
vidade insalubre. 

16. Ora, se é assim, então não há como fazer o pagamento cumu
lativo das duas vantagens em vista do disposto no§ 1° do art. 68 
da Lei n. 8.112/90, que estabelece que o servidor que fizer jus aos 
adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá fazer a 
opção por um deles. 

8 Disponível em: http://portal2.tcu.gov.br. 
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17. Logo, não nos parece relevante discutir se as vantagens têm 
o mesmo fato gerador, como defendido pelo Relator do Acór
dão recorrido, ou fatos geradores distintos, como defendido pela 
CNEN, já que a dúvida se prende apenas se as vantagens derivam 
de atividades insalubres, de atividades perigosas ou se uma de
corre atividade insalubre e a outra de atividade perigosa. 

18. Sobre a aplicabilidade do art. 68 da Lei n. 8.112/90, e do respec
tivo § 1°, no caso em exame, impende que se ressalte que o art. 12 
da Lei n. 8.270/91 e os decretos n. 877/93 e 81.384/78, que regulam 
a concessão das vantagens, formam a legislação específica a que 
faz referência o art. 70 da Lei n. 8.112/90, não cabendo, portanto, 
que tais normativos sejam analisados dissociadame~te da re~a 
geral sobre periculosidade e insalubridade estabelecida na Let n. 
8.112/90. 

19. Assim, acreditamos não ser correto o entendimento exposto 
no referido Parecer Conju r/SAF/PR n. 404/94 (fls. 166/170 v. p.), 
que admitiu o pagamento cumulativo das duas vantagens por 
não ter a legislação específica proibido expressamente tal cumu
lação. Temos opinião de que a legislação específica não o fez por
que era desnecessário, posto o contido, repetimos, no art. 68 da 
Lei n . 8.112/90, e respectivo§ 1°. 

20. Releva ainda dizer que pensamos ter buscado o legislador, 
com a autorização de que fosse concedido somente um adicional 
na ocorrência concomitante de situação de insalubridade e pericu
losidade, cabendo ao servidor fazer opção por um dos adicionais, 
dar ao servidor público tratamento idêntico ao do trabalhador da 
iniciativa privada, já que o estabelecido no referido § 1° do art. 68 
assemelha-se ao contido no§ 22 do art. 193 da CLT. 

21. Quanto ao entendimento do CNEN de que existe um ato jurí
dico perfeito que regula o pagamento cumulativo das van~agens, 
temos a colocar que o Parecer Conjur/SAF/PR n. 404/94 nao te~ 
o condão de gerar o pagamento cumulativo da~ vantage~s: p01s 
se trata de ato por meio do qual órgão consultivo espectahzado 
emitiu opinião sobre o assunto, opinião essa que pode ser acatada 
ou não pelo gestor. 

22. O ato que vem gerando o pagamento cumulativo é o ato do 
gestor o autorizando (muito provave;m~nte um_ despacho?' e que, 
por ter sido realizado com inobservancta da let, como aama de
monstrado, ensejou a determinação desta Corte. [ ... ] 

6. Ao final, a unidade técnica propõe ao Tribunal, em parecer~s 
uniformes, que seja conhecido o presente Recurso de Re~?ns.t
deração, para, no mérito, negar-lhe provimento, dando ctenaa 
da decisão que vier a ser adotada ao recorrente (fls. 94/96 do 
vol. 1). 

7. O Ministério Público junto ao TCU, em parecer da lavra do 
Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin, aquiesce às conclu
sões da Serur, tecendo as seguintes observações (fls. 96/97 do 
vol. 1), verbis: 
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5. O recorrente defende a tese segundo a qual a Gratificação por 
Trabalhos com Raio X ou Substâncias Radioativas tem caráter de 
adicional de periculosidade e o Adicional de Radiação Ionizante 
tem caráter de adicional por insalubridade. F ar-se-á a análise sob 
o prisma das alegações da peça de resistência. 

6. No art. 12 da Lei n. 8.270/91 está definido que os servidores 
civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais 
perceberão adicionais de insalubridade e de periculosidade, nos 
termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores 
em geral. 

7. O art. 193 da CLT, dirigida aos trabalhadores em geral, versa sobre 
atividades ou operações perigosas. Seu § 2° possibilita ao traba
lhador, na hipótese em que, além do adicional de periculosidade, 
fizer jus também ao adicional de insalubridade, optar por este em 
vez daquele, determinado no § 1° do mesmo artigo. A opção sig
nifica escolher entre um e outro [Dicionário Aurélio XXI- versão 
eletrônica: optar= do latim optare; decidir-se por uma coisa (entre 
duas ou mais)]. Verbis: 

Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na 
forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, 
aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impli
quem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em 
condições de risco acentuado. 

§ 1•. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao em
pregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário 
sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou parti
cipações nos lucros da empresa. 

§ 2". O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que 
porventura lhe seja devido. (Grifo nosso.) 

8. Valentin Carrion in "Comentários à Consolidação das Leis do 
Trabalho", 12a edição, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, es
clarece: 

A lei impede a acumulação dos adicionais de insalubridade e 
periculosidade; a escolha de um dos dois pertence ao empregado (art. 
193, § 2°). (p. 168) (Grifo nosso.) 

9. Como se vê, aos trabalhadores em geral, é vedado cumular os 
adicionais de periculosidade e de insalubridade e ao empregado 
cabe escolher qual delas perceberá. Apenas essa vedação, consi
derada conjuntamente com o art. 12 da Lei n. 8.270/91, já seria 
bastante para concluirmos pela impossibilidade de acumulação. 
No entanto, legislação específica impede que se tenha qualquer 
dúvida. O regime jurídico único dos servidores públicos civis da 
União, das autarquias e das fundações públicas federais (Lei n. 
8.112/90), no§ 12 do art. 68 - que guarda estreita relação com o 
art. 193 da CLT, acima transcrito-, é cristalino: 

Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em lo
cais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxi
cas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional 
sobre o vencimento do cargo efetivo. 
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§ 12. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de peri
culosidade deverá optar por um deles. (Grifo nosso.) 

10. A remissão feita pelo art. 70 da Lei n. 8.270/91 à legislação 
específica - no caso, os Decretos n. 877/93 e 81.384/78 - não al
tera o entendimento que deve ser dado à matéria, visto que esses 
normativos apenas regulamentam, respectivamente, o Adicional 
de Radiação Ionizante e a Gratificação por Trabalhos com Raio X 
ou Substâncias Radioativas. Não há qualquer menção nesses di
plomas sobre acumulação. Mesmo que neles a acumulação fosse 
franqueada, esta seria ilegal, por força do § 12 do art. 68 da Lei n. 
8.112/90. 
11. No que tange à alegação de que há um ato jurídico perfeito 
regulando o pagamento cumulativo das vantagens, consubstan
ciado na existência do Parecer Conjur/SAF/PR n. 404/94, consi
deramos que se revela descabida. Um parecer jurídico é apenas 
opinativo e não vincula o administrador. 

12. Tão somente a título de argumentação, ainda que se adote o 
conceito mais amplo possível para o termo legislação, parecer ju
rídico não fará parte desse universo de normas. Portanto, não há 
como enquadrar o Parecer Conjur/SAF/PR n. 404/94 na legislação 
específica a que se refere o art. 70 da Lei n. 8.270/91. 

13. Encerrando, a CNEN solicitou prorrogação de prazo para 
implementação das recomendações contidas no subi tem 8.2.1 do 
Acórdão vergastado. A unidade técnica considerou não ser o pe
dido parte do recurso, pois não contesta o teor da deliberação. A 
nosso sentir, a avaliação da Serur foi correta. Quanto à solicita
ção em si, houve perda de objeto. Deu entrada no Tribunal em 12 
de dezembro de 2003 o Ofício n. 7733/DPTCE/DP/SFC/CGU-PR, 
da Controladoria-Geral da União (acostado à contracapa do pro
cesso), encaminhando cópias do Relatório da Tomada de Contas 
Especial determinada, do Certificado de Auditoria e do Parecer 
do Dirigente de Controle Interno. No mesmo expediente, é infor
mado que o processo da TCE foi encaminhado ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia para obtenção do Pronunciamento Ministe
rial e posterior envio ao TCU para julgamento. 

É o Relatório. 

Proposta de Deliberação 
Inicialmente, registro que o Recurso de Reconsideração inter
posto pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, por 
intermédio do seu então Presidente, Sr. José Mauro Esteves dos 
Santos, está em ccndições de ser conhecido, eis que preenchidos 
os pressupostos de admissibilidade ínsitos nos arts. 32 e 33 da 
Lei n. 8.443/1992. 
2. Com relação ao mérito, observo que o inconformismo do re
corrente cinge-se à questão do pagamento cumulativo do Adi
cional de Irradiação Ionizante com a Gratificação por Trabalhos 
com Raios X ou Substâncias Radioativas, considerado ilegal por 
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esta Corte, fato que gerou determinação à entidade para que fi
zesse cessar essa situação (subi tem 8.2.2 do Acórdão n. 270/2002 
- TCU- 1 D Câmara). 

3. Em suma, sustenta-se na peça recursal sub examine que o Adi
cional de Irradiação Ionizante e a Gratificação por Trabalhos 
com Raio X têm fatos geradores, causas ou motivações diferen
tes, sendo que o primeiro teria natureza de adicional de pericu
losidade, ao passo que a segunda, de adicional de insalubridade. 
Alega-se, ainda, que o pagamento de ambos, cumulativamente, 
estaria amparado por ato jurídico perfeito, consubstanciado em 
parecer da extinta Secretaria da Administração Federal. Em vis
ta de tais argumentos, requer-se a insubsistência da determina
ção constante do subi tem 8.2.2 do Acórdão recorrido. 

4. Em linha de concordância com a unidade técnica e com o Mi
nistério Público do TCU, entendo que não assiste razão ao recor
rente, tendo em vista a impossibilidade de percepção cumulativa 
de adicional de periculosidade com adicional de insalubridade, 
a teor do§ 111 do art. 68 da Lei n. 8.112/1990, circunstância essa 
já exaustivamente consignada pelo Ministro Augusto Sherman 
Cavalcanti em sua Proposta de Decisão às fls. 301/304. 

5. Nesse sentido, cumpre notar, como bem assinalou o repre
sentante do Parquet, que o adicional e a gratificação em comento 
foram instituídos pela Lei n. 8.270/1991, que em seu art. 12 esta
beleceu, expressamente, que "os servidores civis da União, das 
autarquias e das fundações públicas federais perceberão adicio
nais de insalubridade e de periculosidade, nos termos das normas legais 
e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral". Vale dizer 
que a própria lei criadora das vantagens em comento vinculou 
a sua percepção às regras gerais atinentes aos trabalhadores, 
sujeitando-as, portanto, à necessidade de opção entre ambas, 
constante do art. 193, § 22

, da Consolidação das Leis Trabalhis
tas. Acrescente-se que o art. 68, § 12, da Lei n. 8.112/1990, que tra
ta das regras gerais atinentes ao regime jurídico dos servidores 
públicos federais, é expresso quanto à exigência de opção por 
um dos adicionais. 

6. Quanto à alegação de que o pagamento dessas vantagens 
constituiria ato jurídico perfeito, recorro à Lei de Introdução ao 
Código Civil - LICC, que em seu art. 62, § 12, prescreve: "Re
puta-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vi
gente ao tempo em que se efetuou". No caso em tela, não há 
lei a respaldar o pagamento cumulativo dessas vantagens, mas 
apenas pareceres interpretativos de órgãos do Poder Executivo, 
sem qualquer caráter normativo, não havendo que se falar em 
ato jurídico perfeito. A lei aplicável ao caso, ao contrário do que 
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defendido pelo recorrente, veda a possibilidade de recebimento 
conjunto dos adicionais de insalubridade e periculosidade (art. 
68, § 111, da Lei n. 8.112/1990). 

Porém, a Advocacia-Geral da União firmou entendimento contrá
rio ao expresso pelo Tribunal de Contas da União, por meio do Parecer/ 
MP/Conjur/FNF 0970-3.14/2007. Percebe-se que as conclusões deriva
ram de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se 
vê no seguinte trecho do referido parecer: 

26. Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou 
sobre a matéria, considerando que a gratificação de raio-x possui 
natureza jurídica diferente dos adicionais de insalubridade e pe
riculosidade, motivo pelo qual nada impede a percepção cumu
lada de tais vantagens, conforme os seguintes precedentes: 

2. A vedação à percepção cumulativa de adicionais de periculosi
dade e de insalubridade, contida no art. 68, § 1°, da Lei n. 8.112/90, 
não abrange a gratificação de Raio X, cuja natureza é distinta. Pre
cedente.9 
RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DE UNIVERSIDADE 

FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE RAIO-X E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 

COMPENSAÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. 

A natureza do adicional e a da gratificação são distintas, e nada 
há na legislação pertinente no sentido da proibição do per
cebimento de ambos os benefícios para os fins da pretendida 
"compensação" .10 

27. Tratando-se da mais alta instância jurisdicional no que diz 
respeito à interpretação de normas infraconstitucionais, enten
demos que deve ser seguido o entendimento firmado pelo Supe
rior Tribunal de Justiça, segundo o qual a gratificação de raio-x 
não se confunde com adicional de insalubridade ou periculosi
dade, inexistindo vedação ao pagamento de ambos os benefícios 
simultaneamente. 
28. Deste modo, ainda que se considerasse que o adicional de ir
radiação ionizante teria natureza de adicional de insalubridade, 
ainda assim poderia ser cumulado com a gratificação de raios-x, 
conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 

29. Ocorre que, considerando que o adicional de irradiação ioni
zante tem natureza de adicional de insalubridade, embora possa 
ser cumulado com a gratificação de raio-x, por esta ter natureza 

9 REsp 491497/RS, D] de 14/05/2007, p. 365. 
10 REsp 365184/RS, D] de 26/08/2002, p. 287. 
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diferente, não pode ser pago simultaneamente com outro adi
cional de insalubridade ou periculosidade, nos termos da deci
são do Tribunal Regional Federal da 11 Região citada no item 22 
deste Parecer11, com a qual concordamos. 

30. Por esta razão, sugerimos a alteração do art. 311 da Orientação 
Normativa, uma vez que afirma que o adicional de irradiação 
ionizante não se confunde em hipótese nenhuma com os adicio
nais de insalubridade e periculosidade. 

31. Seguindo a orientação do TRF da 1 il Região, respaldada por 
acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, cremos que, não obs
tante haja possibilidade de cumulação da gratificação de raio-x 
com o adicional de irradiação ionizante, esta última verba não po
deria ser cumulada com outro adicional de insalubridade ou peri
culosidade em face do que prevê o art. 68, § 111, da Lei n. 8.112/90. 

32. Ante o exposto, consideramos que a Orientação Normativa 
n. 04/2005 não usurpa a competência legislativa do Congresso 
Nacional, pois, quando esclarece a possibilidade de cumulação 
da gratificação de raios-x com o adicional de radiação ionizante, 
apenas procura dirimir dúvidas sobre a aplicação das normas 
existentes, seguindo o entendimento majoritário e já respaldado 
por decisões do Superior Tribunal de Justiça. 

33. Entretanto, sugerimos a alteração do art. 32 da Orientação 
Normativa n. 04/2005 para que seja esclarecido que o adicional 
de irradiação ionizante é espécie de adicional de insalubridade e 
periculosidade, devendo ser seguida, em relação a esta verba, a 
orientação do§ 12 do art. 68 da Lei n. 8.112/90, o que não impede 
a sua acumulação com a gratificação de raio-x, pelos motivos já 
expostos. 

Pela leitura do voto proferido no Recurso Especial 491.497/RS, 
de relatoria da ministra Laurita Vaz, percebe-se que a linha de racio
cínio desenvolvida por aquela Corte diferiu da seguida pelo Tribunal 
de Contas da União. Este se encaminhou por uma análise técnica não 
somente do ponto de vista jurídico, mas procurando também ver qual 
a real natureza das verbas em questão - gratificação de raios X e adi
cional de irradiação ionizante - para saber se há identidade entre elas 
e, consequentemente, se estão sujeitas à restrição do art. 68, § 12

, da Lei 
8.112/1990. Em consequência, concluiu que as duas vantagens pecuni
árias visam compensar o exercício de uma atividade insalubre. Logo, 
há vedação do recebimento cumulado delas. Já o Superior Tribunal de 

11 AC 200001000925134, D] de 22/02/2007, p. 15. 
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Justiça, o qual foi seguido pelo parecer da Advocacia-Geral da União 
enveredou por uma análise tão somente jurídica, visto que partiu d~ 
pressuposto de que gratificação (no caso, a de raios X) não se confun. 
de com adicional. Em consequência, a gratificação de raios X não está 
sujeita à vedação do art. 68, § 12

, da Lei 8.112/1990, pois tal dispositivo 
veda o recebimento cumulado de dois adicionais, não de uma gratifi
cação mais um adicional. 

Porém, cientificamente, deve ser dado tratamento igualitário a 
duas situações análogas. Se foi dito anteriormente, neste estudo, que, 
especialmente na área laboral, a realidade nunca pode sucumbir fren
te ao direito, isso significa que não é possível basear a resolução do 
problema com a utilização apenas das ferramentas jurídicas. Recorde
se o que foi dito sobre o Decreto 81.384/1978, no sentido de que suas 
normas não poderiam impedir o pagamento da gratificação de raios X 
nos casos de desvio de função. Está-se, aqui, pugnando pela valoriza
ção da situação fática em detrimento do conteúdo da norma. Não que 
esta seja excluída, mas deve ser interpretada respeitando o que ocorre 
efetivamente no mundo fenomênico. Dito isso, repete-se que a cumu
latividade da gratificação de raios X com o adicional de irradiação io
nizante deve levar em conta não somente o que diz a legislação, mas o 
significado real de cada um desses pagamentos. 

Assim, para solucionar a questão, voltemos à lição de José dos 
Santos Carvalho Filho (2001), segundo o qual não mais prevalece a dis
tinção entre gratificações e adicionais. Não bastasse isso, a realidade 
demonstra que realmente tanto a gratificação de raios X quanto o adi
cional de irradiação ionizante visam compensar financeiramente uma 
situação de insalubridade vivida pelo servidor público. Assim, ambas 
são vantagens pecuniárias e, caso se queira adotar a criticada distinção 
entre gratificações e adicionais, o certo é que as duas verbas têm ames
ma natureza, seja ela de adicional ou de gratificação. E essa mesma na
tureza é idêntica àquela a que se refere o art. 68, § 12, da Lei 8.112/1990, 

ou seja, se refere a um estado de insalubridade. Logo, a conclusão a 
que se chega, a despeito do posicionamento do Superior Tribunal de 
Justiça e da Advocacia-Geral da União, é que a realidade não pode ser 
apartada da interpretação do sistema e, consequentemente, não há pos
sibilidade de cumulação das duas vantagens pecuniárias sob estudo, 
por terem a mesma natureza e estarem sujeitas às disposições do citado 
art. 68, § 12, da Lei 8.112/1990. 
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6 
Aplicação casuística das duas vantagens pecuniárias 

Concluído que não há possibilidade de cumulação das duas ver-

b 
em questão, surge o problema: se ambas existem para fazer frente 

as 1 , 1. , 
a UJ!la situação de insalubridade, quando cada uma de as sera ap Ica-

vel? , _ 
Para responder a essa questão, interessante recordar o acordao do 

Tribunal de Contas da União, que traz uma importante análise técnica 
dos raios X e da irradiação ionizante, concluindo que os raios X são um 
tipo de irradiação ionizante. Estamos, pois, di:nte. ~e ~U: gên~r':_ e ~e 
uma espécie. Há casos em que o servidor ficara SUJeito a urad1açao IO

nizante apenas, mas, sempre que ele estiver sujeito aos raios X, àquela 
também estará exposto. 

Se a insalubridade decorrer tão somente de irradiação ionizante 
diversa da dos raios X, fica claro que somente haverá direito ao adicio
nal previsto no art. 12, § 12, da Lei 8.270/1991. Porém, se houver expo
sição aos raios X especificamente, então devem ser aplicados ~s dispo~ 
si ti vos da Lei 1.234/1950. A razão para se chegar a esse entendimento e 
que a Lei 1.234/1950 não apenas traz uma c~mpensação finance~ra ~~r 
conta da insalubridade, mas determina med1das com respaldo Clentifl
co para a proteção do próprio servidor público: a jornada de trabalho 
reduzida e as férias semestrais de 20 dias. Essa norma é de caráter im
positivo e não cabe ao servidor, nesse caso, optar entre o recebimento 
do adicional de insalubridade ou da gratificação de raios X, porque a 
Lei 8.270/1991 não agregou ao referido adicional as proteções da Lei 
1.234/1950 quanto à saúde do servidor. 

7 Conclusões 

A gratificação de raios X, prevista na Lei 1.234/1950, é uma van
tagem pecuniária que, ao lado do vencimento, compõe a remuneração 
do servidor público. Em que pese haver distinções doutrinárias entre 
os termos "gratificação" e "adicional", a legislação brasileira não adota 
tal diferenciação e, assim, deve-se classificar um pagamento feito ao 
servidor tão somente como vantagens pecuniárias ou vencimento. 

Têm direito aos benefícios da Lei 1.234/1950 os servidores públi
cos que estiverem expostos, de forma permanente e contínua, aos raios 
X ou a substâncias radioativas, independentemente de pertencerem a 
uma das categorias profissionais enumeradas no Decreto 81.384/1978, 
pois as normas que tratam de desvios de função direcionam-se aos ad
ministradores, não podendo prejudicar o servidor em detrimento da 
sua realidade laboral. Além disso, fazem jus aos benefícios da citada 
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lei não somente os que operam diretamente o equipamento de raios 
X mas todos aqueles que manuseiam o equipamento ou que, de qual
quer outra forma, ficam expostos aos raios X. Por outro lado, o mínimo 
de 12 horas semanais de exposição à radiação, previsto pelo Decreto 
81.384/1978 como condição para o recebimento da gratificação, não 
é ilegal e apenas disciplina o que determina a Lei 1.234/1950. Porém, 
embora tenha sido traçado esse parâmetro legal, casos específicos de 
excesso de radiação averiguados por meio de perícia podem possibi
litar o pagamento da gratificação mesmo que a carga horária seja um 
pouco menor, por meio da aplicação dos princípios da razoabilidade e 
da proporcionalidade. 

Quanto à possibilidade de cumulação entre a gratificação de raios 
X e o adicional de irradiação ionizante, incide aqui a vedação do art. 
68, § 12, da Lei 8.112/1990, pois, embora tenham sido denominadas de 
forma diferente pelo legislador (uma como gratificação, outra como 
adicional), as duas vantagens pecuniárias têm a mesma natureza, qual 
seja, uma reparação pelo estado de insalubridade a que está sujeito o 
servidor. Assim, se a Lei 8.112/1990 veda o recebimento de dois adicio
nais de insalubridade, tal dispositivo deve ser interpretado como uma 
vedação legal ao pagamento cumulativo de quaisquer verbas dessa na
tureza, independentemente da denominação dada pelo legislador. 

Por fim, não há direito do servidor público sujeito aos raios X de 
optar pelo adicional de irradiação ionizante. Embora os raios X sejam 
uma espécie de irradiação ionizante, por suas especificidades, o legis
lador decidiu não apenas dar ao servidor uma compensação financeira 
mas também estabelecer normas protetoras de sua saúde, quais sejam, 
a carga horária menor e as férias semestrais de 20 dias. Em conclusão, 
se o servidor puder optar, em um caso desses, pelo adicional de irra
diação ionizante, ferirá a intenção do legislador no sentido de protegê
lo dos malefícios dos raios X, por meio da jornada reduzida e das férias 
mais frequentes. 

Referências bibliográficas 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 7il ed. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 21 a ed. São Paulo: 
Malheiros, 1996. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 17í1 ed. São 
Paulo: Malheiros, 2004. 

Controle da constitucionalidade pela 
administração pública: uma visão sob a ótica do 

princípio da hierarquia 

Guilherme Brito1 

A administração pública pode e deve fazer um controle da legali
dade de seus próprios atos. O tema do controle da legalidade sempre 
frequentou a doutrina e a prática do direito administrativo. Segundo 
Hely Lopes Meirelles (1993: 186), a "anulação é a declaração de invali
dade de um ato administrativo ilegítimo ou ilegal, feita pela própria 
Administração ou pelo Poder Judiciário". 

Ainda em 03/12/1969, o Supremo aprovou a Súmula 473, segun
do a qual: ''A administração pode anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tomam ilegais, porque deles não se originam 
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 
apreciação judicial". 

A evolução do direito administrativo conferiu ao tema constante 
evolução. Para Hely Lopes Meirelles (1993: 183), por exemplo, "a Ad
ministração pode desfazer os seus próprios atos por considerações de 
mérito e de ilegalidade, ao passo que o Judiciário só os pode invalidar 
quando ilegais" . 

1 
Juiz Federal da Vara única da Subseção Judiciária de Campo Formoso/BA. 
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Atualmente, entretanto, se diz, sem causar qualquer espanto, que 
mesmo o mérito do ato administrativo pode ser, em determinadas hi
póteses, revisto pelo Judiciário, como quando se verifi~a, por exemplo, 
que há violação ao princípio da proporcionalidade. E o que se vê no 
seguinte precedente do Tribunal Regional Federal da 1 ª Região: 

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. PROVA. VESTIBULAR. CRITÉ
RIOS DE CORREÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO JuDICIÁRIO. 
RAzoABILIDADE. ART. 52, §§ 12, 22 E 32 DA REsoLUÇÃO UFAM N. 

065/2002. OBSERVÂNCIA. 

1. É possível o controle judicial de mérito do ato administrativo, 
sob o critério de razoabilidade. 

2. Tendo o exame dos autos afastado ocorrência de ilegalidade 
na aplicação de critérios de correção, estabelecidos pelo art. 52, 

§§ 12, 22 e 32 da Resolução UFAM n. 065/2002, merece reforma 
a sentença que determinou a majoração da nota do candidato, 
possibilitando sua matrícula no curso de Medicina. 

3. Apelação e remessa oficial a que se dá provimento. (AC 
2003.32.00.001541-2, relator: desembargador federal João Batista 
Moreira, D] de 14/12/2007, p. 36.) 

Questão palpitante é sobre ser possível a administração pública 
fazer um controle não apenas da legalidade, mas também da constitu
cionalidade das leis e atos normativos. 

De lado outros aspectos, refletindo sobre o tema, vislumbrei a ne
cessidade de a análise da matéria ser feita sob a ótica do princípio da 
hierarquia. 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (2004: 140), "Hierar-
quia pode ser definida como o vínculo de autoridade que une órgãos 
e agentes, através de escalões sucessivos, numa relação de autoridade, 
se superior a inferior, de hierarca a subalternos. Os poderes do hierarca 
conferem-lhe uma contínua e permanente autoridade sobre toda a ati
vidade administrativa dos subordinados". 

Já a Constituição Federal de 1988 assim dispõe: 

Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará 
o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o 
sancionará. 

§ 12 - Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo 
ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, 
vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias ú teis, con
tados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e 
oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto. 
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Ora, é da letra expressa da Constituição que uma das competên
cias, ou prerrogativas, do presidente da República é justamente o po
der de veto, quando reputar o projeto inconstitucional. 

Ao deixar de vetar uma lei, expressa o presidente da República 
a declaração de que a considera constitucional, pois, do contrário, a 
vetaria. Sendo o presidente da República o superior máximo na hierar
quia da administração pública federal, não se afigura legítimo, perante 
a Constituição, que um subalterno seu faça um juízo contrário ao ex
presso pela autoridade máxima no âmbito da administração federal, 
praticando ou deixando de praticar um ato em desconformidade com 
o expresso na lei, sob o fundamento de inconstitucionalidade. 

No âmbito doutrinário, contudo, há a seguinte manifestação de 
Alexandre de Moraes (1999: 536-7): 

O Poder Executivo, assim como os demais Poderes de Estado, 
está obrigado a pautar sua conduta pela estrita legalidade, ob
servando, primeiramente, como primado do Estado de Direito 
Democrático, as normas constitucionais. Dessa forma, não há 
como exigir-se do chefe do Poder Executivo o cumprimento de 
uma lei ou ato normativo que entenda flagrantemente incons
titucional, podendo e devendo, licitamente, negar-se cumpri
mento, sem prejuízo do exame posterior pelo Judiciário. Porém, 
como recorda Elival da Silva Ramos, "por se tratar de medida 
extremamente grave e com ampla repercussão nas relações 
entre os Poderes, cabe restringi-la apenas ao Chefe do Poder 
Executivo, negando-se a possibilidade de qualquer funcionário 
administrativo subalterno descumprir a lei sob a alegação de in
constitucionalidade. Sempre que um funcionário subordinado 
vislumbrar o vício de inconstitucionalidade legislativa deverá 
propor a submissão da matéria ao titular do Poder, até para fins 
de uniformidade da ação administrativa. 

Portanto, poderá o Chefe do Poder Executivo determinar aos 
seus órgãos subordinados que deixem de aplicar administrati
vamente as leis ou atos normativos que considerar inconstitu
cionais. 

Tal entendimento está embasado no que foi decidido pelo STF, 
quando do julgamento da medida cautelar na ADin 221, que foi assim 
ementada: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA. 
REVOGAÇÃO. PEDIDO DE LIMINAR. 

( ... ] 
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-Em nosso sistema jurídico, não se admite declaração de incons
titucionalidade de lei ou de ato normativo com força de lei por 
lei ou por ato normativo com força de lei posteriores. O controle 
de constitucionalidade da lei ou dos atos normativos é da com
petência exclusiva do Poder Judiciário. Os Poderes Executivo e 
Legislativo, por sua Chefia - e isso mesmo tem sido questionado 
com o alargamento da legitimação ativa na ação direta de incons
titucionalidade -, podem tão só determinar aos seus órgãos su
bordinados que deixem de aplicar administrativamente as leis ou 
atos com força de lei que considerem inconstitucionais. 

[ ... ] 
(ADI-MC 221, relator: ministro Moreira Alves, DJ de 22/10/1993, 

p. 22251.) 

Ouso discordar, justamente pelo fundamento referido na ementa 
do julgado do STF, de que, estando ao dispor do presidente da Repúbli
ca a possibilidade de ajuizamento de ação direta de inconstitucionali
dade, não permite a Constituição que ele expresse aos seus subordina
dos o comando de descumprir determinada lei ou certo ato normativo, 
ainda que sob o fundamento de ser uma ou outro inconstitucional. 

Tanto que a Constituição é expressa ao dispor: 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

[ ... ] 
· IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como 
expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução; 

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente; 

[ ... ]. 

Não está prevista, em nenhum dispositivo constitucional, a pos
sibilidade de o presidente da República determinar aos seus órgãos 
subordinados que deixem de aplicar administrativamente as leis ou 
atos com força de lei que considerem inconstitucionais. Ao contrário, 
está expressa a competência de expedir decretos e regulamento para a 
sua fiel execução. Não menciona a não execução de lei. 

No próprio voto da referida ADI-MC 221, o relator, ministro Mo
reira Alves, repetindo aquilo que em parte consta na ementa, deixou 

consignado: 

Teria razão o Exmo. Sr. Procurador-Geral da República quanto a 
estar prejudicada a presente ação[ ... ], se, em nosso ordenamen
to jurídico se admitisse declaração de inconstitucionalidade de 
lei ou ato normativo com força de lei por lei ou ato normativo 
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com força de lei posteriores. E me refiro a inconstitucionalidades 
porque lei e ato normativo só podem ser declarados nulos por 
esse vício. Sucede, porém, que, no Brasil, o controle de constitu
cionalidade das leis e dos atos normativos em vigor é atribuição 
exclusiva do Poder Judiciário, à semelhança de países como, por 
exemplo, os Estados Unidos da América do Norte, a Argentina, 
a Itália, a Alemanha, em que só se admite o controle judiciário 
dessa constitucionalidade. Entre nós, como se adota o sistema 
misto de controle judiciário de inconstitucionalidade, se esta for 
declarada, no caso concreto, pelo Supremo Tribunal Federal, sua 
eficácia se limita às partes, da lide, podendo o Senado Federal 
apenas "suspender a execução, no todo ou em parte, de lei decla
rada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribu
nal Federal" (artigo 52, X, da Constituição). Já, em se tratando de 
declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por 
meio de ação direta de inconstitucionalidade, a eficácia dessa 
decisão é erga omnes e ocorre, refletindo-se sobre o passado, com 
o trânsito em julgado do aresto desta Corte. Os Poderes Exe
cutivo e Legislativo podem declarar nulos, por ilegalidade ou 
por inconstitucionalidade, atos administrativos seus, e não leis 
ou atos com força de lei, e quando declaram a nulidade desses 
atos administrativos ficam sujeitos ao controle do Poder Judici
ário, e poderão ser responsabilizados pelos prejuízos advenien
tes dessa declaração se este entender que inexiste a pretendida 
ilegalidade ou inconstitucionalidade. Em se tratando de lei ou 
ato com força de lei, os Poderes Executivo e Legislativo, por sua 
Chefia - e isso mesmo tem sido questionado com o alargamen
to da legitimação ativa na ação direta de inconstitucionalidade 
-, podem tão só determinar aos seus órgãos subordinados que 
deixem de aplicar administrativamente as leis ou atos com força 
de lei que considerem inconstitucionais. 

Portanto, lei ou ato com força de lei que declarem lei ou ato com 
força de lei nulos são, se interpretados por sua letra, formal e 
materialmente inconstitucionais, independem se serem, ou não, 
inconstitucionais a lei ou o ato com força de lei anteriores, pois, 
não só compete privativamente ao Poder Judiciário declará-los 
inconstitucionais, mas também não pode uma lei ter por objeto 
a declaração de inconstitucionalidade de outra lei, retirando a 
eficácia desta pela força obrigatória daquela enquanto o Poder 
Judiciário não declare ser inconstitucional a declaração de in
constitucionalidade por ela feita. 

Os instrumentos e o modo de se fazer o controle de constitucio
nalidade das leis e atos normativos são apenas aqueles constantes na 
própria Constituição. Para as leis e atos normativos em vigor a Cons-
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tituição estabelece apenas e tão somente o controle jurisdicional, seja o 

difuso, seja o concentrado. 
Nem mesmo na hipótese de o presidente vetar por inconstitucional 

e o Congresso derrubar o veto podem os agentes do Executivo deixar 
de cumprir a lei sob o fundamento de ser ela inconstitucional. Ainda 
que estejam expressando a mesma opinião antes manifestada por seu 
superior hierárquico - o presidente que vetou a lei por considerá-la 
inconstitucional -, uma vez vigente a lei, apenas ao Judiciário passa a 
competir a declaração de sua inconstitucionalidade. 

Assim, se o presidente da República faz o veto fundado na incons
titucionalidade, mas o veto não é mantido, entrando a lei em vigor, ape
nas lhe resta o manejo da ADin. Se se queda inerte, não fazendo valer 
a prerrogativa que a Constituição lhe outorgou de ajuizar a ADin, não 
atende ao disposto na Constituição ficar um subalterno seu declarando 
a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, declaração esta que o 
presidente da República não busca no Judiciário de forma definitiva. 

É um contrassenso a tudo o que está disposto na Constituição o 
presidente da República deixar de ajuizar ADin para obter a declara
ção definitiva de inconstitucionalidade de uma lei que entende ser con
trária à Constituição e recomendar a inexecução, sob o fundamento de 

ser ela inconstitucional. 
Assim, tendo em vista o regramento constitucional acerca da hie-

rarquia e do controle da constitucionalidade, não pode a administração 
pública deixar de aplicar lei ou ato normativo sob o fundamento de 

inconstitucionalidade. 
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Controle judicial do comportamento 
. . ~d.ministrativo: entre a doutrina e a prática 
JunsdiCional no Estado constitucional de direito 

Ricardo Felipe Rodrigues Macieirai 

1 Considerações preliminares 

1 
. ~ pres~~te ar_tigo, apresentado como trabalho circunstanciado re

Fat~vo ~ parh~Ipaç~~ do autor no X Encontro da Escola de Magistratura 
e era. da 1 Regiao, realizado na cidade de Belém estado do p , 

em abnl de 2008 b d ' ara, d ' a or a a questão referente ao controle jurisdicional 
.o comporta~en~o administrativo com fundamento nos postulados do 
SISte~a constituciOnal brasileiro. Foi produzido a partir de fl -
~xtraida~ da. conferência intitulada "O neoconstitucionalism;,e o e~~:~ 

o conshtuci.onal ~e ~ireito e o novo direito administrativo: revendo 

f~e1 lhos conceito~ e mshtutos do direito administrativo a partir de uma · 
1 tragem constitucional" d · d 

C 
, . ' e autona o professor doutor Dirley d 

unha Juruor. a 

. . Previamente, deve ser esclarecido que não se pretende an 1" 
mshtuto do ato d · . . a 1sar o 

. a mmistrativo como elemento primordial da f -
executiva. Ao contrário, tomam-se os conceitos já amplamente~~~~~ 
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volvidos pela doutrina como fundamento das ideias aqui discutidas e 
lançadas. 

Também, com relação à delimitação da matéria e tendo em conta 
que esse aspecto ainda carece de maior amadurecimento nas reflexões 
do autor, optou-se por não abordar a questão referente à relação lógico
jurídica entre discricionariedade e conceito jurídico indeterminado (o 
conceito jurídico indeterminado sempre gera a discricionariedade?). 

Não se desconhece o grande avanço alcançado pela doutrina es
trangeira sobre o tema, sobretudo a doutrina do direito administrativo 
alemão2, tampouco a existência de seguidores dessa corrente, no país, 
como parece ser o caso do eminente professor e ministro Eros Roberto 
Grau3, do Supremo Tribunal Federal. 

Como dito, e como medida de prudência, a falta de amadureci
mento indispensável à tomada de posição recomenda a postergação no 
trato do assunto. 

2 Na Alemanha, a mais recente doutrina do direito administrativo sustenta que 
a aplicação dos chamados conceitos jurídicos indeterminados é matéria es
tranha à discricionariedade administrativa. Os atos de aplicação de conceitos 
jurídicos indeterminados revelam juízo de legalidade. Com isso, entendem, 
fica bastante ampliado o rol de atos administrativos suscetíveis de exame 
pela função jurisdicional e, consequentemente, mais efetiva a proteção do 
cidadão em confronto com o poder público. 

3 É certo, contudo, não se operar no campo de discricionariedade da adminis
tração o preenchimento dos "conceitos jurídicos indeterminados" (vale dizer, 
das noções). São distintas as técnicas da discricionariedade e da inserção, nos 
textos das normas, de "conceitos indeterminados". A exposição de Eduardo 
Garcia de Enterría (1983: 433 e segs.) a respeito deles é primorosa e delas me 
valerei. Os conceitos indeterminados - que compreendem conceitos de experi
ência ou de valor - não conduzem a uma situação de indeterminação na sua 
aplicação. A aplicação deles, segundo Enterría (1983: 434), só permite uma 
"unidade de solução" em cada caso. Assim, quando se fala em boa-fé, v.g., o 
conceito se dá ou não se dá. Em outros termos, em presença de um caso de
terminado há ou não há boa-fé: tertium non datur. Em razão disso, a aplicação 
dos conceitos indeterminados só permite uma aplicação justa. Contrariamente, 
o exercício da potestade discricionária permite uma pluralidade de situações 
justas ou, em outros termos, a opção entre alternativas que são igualmente 
justas desde a perspectiva do direito (Enterría, 1983: 434). A discricionarieda
de é essencialmente uma liberdade de eleição entre alternativas igualmente 
justas ou entre indiferentes jurídicos - porque a decisão se funda em crité
rios extrajurídicos ( ... ],não incluídos na lei e remetidos ao juízo subjetivo da 
administração -,ao passo que a aplicação de conceitos indeterminados é um 
caso de aplicação da lei. Cf. Eros Roberto Grau (2003). (Grifos no original.) 
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~ es~olh~ ~os aspectos a abordar, por isso, tem o figurino indis
pensavel ~ analise do tema sob a premissa de um Estado constitucional 
qu: ~aloriZa o ativismo judicial e toma como pressuposto, fundamento 
e limite de sua atuação a noção de supremacia da norma fundamen
tal. 

Disso se intui que o atual modelo constitucional brasileiro recla
ma a. c~mpr:ensão da atividade judicial de controle do comportamento 
admrmst~abvo co~o dever de atuação secundum constitucionis, não po
dendo cnar paradrgmas de controle que não extraiam do texto funda-
mental seu fundamento de validade. · 

-yale. dize~ qu: esse controle - substancialmente dilargado com a 
constítucwnahzaçao do amplo acesso ao Judiciário, à vista de lesão real 
ou mes~o potencial à esfera jurídica das pessoas (art. 52, XXXV) _, 
na medida em que procura conter a administração pública no âmbito 
de suas competênc~as .constitucionais e legais, funciona como princípio 
estruturante do propno Estado de direito. 

. A escolha do, tema, portanto, representa, sob um parâmetro essen
Cia~~ente pragmatico - de quem tem os olhos postos nos problemas 
cotíd~anamente enfrentados pelo Poder Judiciário-, uma tentativa de 
refletir ~o.bre a. inafastabilidade do controle judicial do comportamen
to .admrmstratív~ (ativismo judicial), máxime quando considerado 

0 
evr~ente fortaleCimento da atividade executiva do poder público na 
sociedade moderna. 

Por f~m, deve ser ressaltado que as considerações expendidas di
~eO: ~espelto apenas aos fundamentos de validade e limites do controle 
JUdicial ~o comporta~ento administrativo, sem nenhuma preocupação 
:~analisar os mecarusmos de controle, matéria que, em si, estaria mais 
mtímamente ligada à doutrina do direito processual constitucional. 

2 Ordem constitucional e direito administrativo 

Parece fora ~e dúvida que o sistema constitucional brasileiro, por
~~e-consagra o Sistema de jurisdição única (art. 52, XXXV), impõe a su
Jeiçao do :_omport~mento administrativo à censura judicial, na medida 
em que nao _permite seja excluída da apreciação do Poder Judiciário 
qualquer lesao ou ameaça de direito. 

~controvérsia, no caso, consiste em saber até que ponto pode ser 
exercido e:se c~ntrole, seAm ~ue isso represente violação ao postulado 
da separaçao e mdependencra dos demais poderes (CF, art. 22). 

? e~ren~amento do tema - como se verá - parte da premissa da 
constítucwnalização do direito administrativo, entendida a expressão 
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no sentido de que as normas fundamentais desse ramo do ordenamento 
passaram a ter assento no próprio texto fundamental, cujos princípios e 
regras constituem proposições básicas que orientam o comportamento 
do Estado e do cidadão. 

Dessa forma, a elevação dos princípios gerais do direito adminis
trativo ao plano constitucional levou à necessidade de que fossem eles 
observados na interpretação da legislação ordinária, sobretudo no que 
se refere à concreção das chamadas cláusulas gerais, moldura onde são 
exercitados os chamados juízos discricionários. 

2.1 Divisão de poderes e unidade da Constituição 

A construção dogmática de um amplo controle jurisdicional da 
atividade executiva não se faz sem uma nova concepção de direito ad
ministrativo, que incorpora na Constituição o centro da razão do Esta
do e da sociedade. 

Essa nova visão permite avançar do clássico princípio da separa
ção de poderes para uma divisão de funções, fundada na ordem demo
crática que rege a Constituição da República. 

Assim, a separação é substituída pela cooperação entre os poderes, 
de forma a limitar a atuação arbitrária de um em relação aos outros. 

Essa parece a melhor forma de se garantir a máxima eficiência da 
atuação estatal. 

O fenômeno não é estranho à ordem constitucional vigente, que, 
em vários dispositivos, consagra a possibilidade de ingerência de uma 
função sobre as demais, sem que isso represente invasão de competên
cia (CF, arts. 48, 49, 52, 57, 62, 66, 73, 84, 101, 104 etc.). 

Nessa perspectiva, a Constituição da República conferiu ao Poder 
Judiciário, como atividade primária inerente ao exercício da jurisdição 
constitucional, a missão de manter a unidade da Constituição4

, sem 
que isso represente violação à esfera de atuação dos demais poderes 
da República. 

Com isso, doutrina e jurisprudência distanciam-se da clássica con
cepção de que o Poder Judiciário, quando examina os elementos do ato 
discricionário, ultrapassa a fronteira da separação dos poderes. 

Em verdade, vigora no campo do moderno direito administrativo 
o dever, cometido à atividade jurisdicional, de assegurar a realização 

4 A ideia de unidade da Constituição como princípio tem origem na jurispru
dência do Tribunal Constitucional Federal alemão. 
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dos princípios e normas da Constituição, como forma não de usu 
d .l.b rpar, mas e eqUI 1 rar a atuação dos poderes. 

Digno de nota, a esse respeito (possibilidade de manutenção do 
controle do poder como exigência do modelo constitucional vigente) 
j~l~~~o do Supremo Tribunal Federal que, ao assegurar ao Poder Ju~ 
drCiano o dever de combater os excessos de qualquer das esferas de 
poder, refutou a tese de violação ao princípio da separação dos poderes 
(CF, art. 2

2
). Segue a ementa abaixo parcialmente transcrita: 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. PODERES DE INVESTIGAÇÃO 

(CF, ART. 58, § 311
) . L IMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS. L EGITIMIDADE DO 

CONTROLE J URISDICIONAL. POSSIBILIDADE DE A CP! ORDENAR POR 

AUTORIDADE PRÓPRIA, A QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL
1 

E TE

LEFÔNICO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DELIBERATIVO. 

D ELIBERAÇÃO DA CPI QUE, SEM FUNDAMENTAÇÃO, ORDENOU MEDI

DAS DE RESTRIÇÃO A DIREITOS. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO. 

[ ... ]O controle jurisdicional de abusos praticados por comissão 
parlamentar de inquérito não ofende o princípio da separação 
de poderes. 

-A es~ência do postulado da divisão funcional do poder, além 
de de:rvar da necessidade de conter os excessos dos órgãos que 
compoem o. aparelho do Estado, representa o princípio conser
vador das liberdades do cidadão e constitui o meio mais ade
quado para tornar efetivos e reais os direitos e garantias procla
mados pela Constituição. 

Esse princípio, que tem assento no art. 211 da Carta Política não 
pode constituir e nem qualificar-se como um inaceitável U:anto 
protetor de comportamentos abusivos e arbitrários, por parte 
de qualquer agente do Poder Público ou de qualquer instituição 
estatal. 

- ~ Poder J.udi~iári?, quando intervém para assegurar as fran
qura.s constituCI~n~rs_ e para garantir a integridade e a supre
ma~~a da Constituiçao, desempenha, de maneira plenamente 
legrtima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta daRe
pública. 

O regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, 
des~e ~u~ pautado pelo respeito à Constituição, não transgride 
o prmcrpro da separação de poderes. 

~e~s~ modo, não se revela lícito afirmar, na hipótese de desvios 
Jundrco-constitucionais nas quais incida uma Comissão Parla
mentar de Inquérito, que o exercício da atividade de controle 
jurisdicional possa traduzir situação de ilegítima interferência 
na esfera de outro Poder da República. 
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0 CONTROLE DO PODER CON;STITUI UMA EXIGÊNCIA DE ORDEM POLÍTI

CO-JURÍDICA ESSENCIAL AO REGIME DEMOCRÁTICO. 

- O sistema constitucional brasileiro, ao consagrar o princípio 
da limitação de poderes, teve por objetivo instituir modelo 
destinado a impedir a formação de instâncias hegemônicas de 
poder, no âmbito do Estado, em ordem a neutralizar, no plano 
político-jurídico, a possibilidade de dominação institucional de 
qualquer dos Poderes da República sobre os demais órgãos da 

soberania nacional. 
Com a finalidade de obstar que o exercício abusivo das prerro
gativas estatais possa conduzir a práticas que transgridam o re
gime das liberdades públicas e que sufoquem, pela opressão do 
poder, os direitos e garantias individuais, atribuiu-se, ao Poder 
Judiciário, a função eminente de controlar os excessos cometi
dos por qualquer das esferas governamentais, inclusive aque
les praticados por Comissão Parlamentar de Inquérito, quando 
incidir em abuso de poder ou em desvios inconstitucionais, no 
desempenho de sua competência investigatória. (MS 23452/RJ, 

DI de 12/05/2000.) 

3 Atividade administrativa: discricionariedade e vinculação 

No que interessa ao desenvolvimento do tema, pode-se afirmar 
que os atos vinculados são aqueles cuja regra legal, que lhes serve de 
fundamento, traça, com plenitude de características, o comportamento 
administrativo a ser desenvolvido. 

Vale dizer que a lei estabelece todas as condições de sua realiza
ção, sem espaço de liberdade para a função executiva encarregada de 

sua confecção. 
Neles, logo se percebe, não se vislumbra a ideia de mérito e não 

se admite, no desempenho da atividade administrativa, nenhuma mar

gem de liberdade. 
O controle desses atos, como parece evidente, dá-se pela compara-

ção entre os requisitos da norma (moldura abstrata do comportamento 
administrativo) e os elementos do caso concreto. Aqui, a concretização 
do ato se faz através de um juízo de subsunção que não abre espaço 
para a atividade valorativa do administrador. ·! 

Nesses atos pode-se dizer que a vinculação ao modelo traçado na 

lei é muito intensa. 
Note-se, contudo, que não se está a falar em finalidade perseguida 

pela lei. Seja vinculada, seja discricionária, a atividade administr~tiv~ 
só se justifica para atingir as finalidades previstas no ordenamento JUn-
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clico. São os elementos conformadores da atividade executiva que estão 
previamente descritos, em sua plenitude, no modelo de comportamen
to previsto pelo legislador. O ato administrativo subsume-se, absoluta
mente, aos elementos que condicionam esse comportamento, os quais 
se encontram exaustivamente definidos pela norma. 

Já os atos discricionários, grosso modo, são aqueles praticados com 
certa liberdade de escolha de seu conteúdo, de seu destinatário, de sua 
oportunidade e de como ele será realizado (Meirelles, 1989). Decorrem 
eles da impossibilidade de a lei prever e, com isso, regular todas as 
circunstâncias do caso concreto. 

Hans Kelsen, cuja lição é invocada por Francisco Campos (1958), 

bem define a necessidade da existência dos chamados juízos discricio
nários, os quais não são privilégios da função executiva, mas decorrên
cia da idealização dos modelos de comportamento (normas abstratas). 
Esse é o entendimento do filósofo: 

Demonstra-se facilmente que toda aplicação do Direito, isto 
é, toda concretização de normas gerais, toda passagem de um 
grau superior a um grau inferior da criação jurídica não é mais 
que o preenchimento de um espaço vazio, o exercício de uma 
atividade dentro dos lindes fixados pelas normas de grau su
perior. A determinação dos graus inferiores pelos superiores 
nunca pode ser completa. Haverá sempre oportunidade para as 
normas inferiores de imputar às normas superiores um conteú
do que lhes falta. De outro modo, seria impossível o desenvol
vimento do processo de criação jurídica, e a criação de normas 
individuais seria supérflua. Existe, igualmente, entre o conceito 
abstrato e a representação concreta uma diferença material ou 
de conteúdo. Esta necessária diferença entre os graus superiores 
e inferiores da concretização jurídica é o que se chama de juízo 
discricionário. 

Constata-se, pois, que a discricionariedade administrativa - de 
resto, espécie do juízo discricionário que permeia todo o ordenamen
to jurídico - decorre da necessidade de se conceder uma margem 
de liberdade na. conformação das atividades primárias voltadas ao 
atendimento das finalidades previstas na lei, pois nenhuma atividade 
humana - aí compreendida a atividade legislativa - pode antever 
e ~isciplinar todos os fatos da realidade que exigirão algum tipo de 
ação do administrador. E é nesse espaço de liberdade que repousa a 
discricionariedade. 

Ocorre que, mesmo com esse grau de liberdade, os atos discricio
nários estão vinculados à lei e às regras da Constituição, pois não se 



330 1 ARGUMENTO 

admite ato administrativo praticado sem observância da eficiência, da 
impessoalidade, da moralidade, da razoabilidade etc. (art. 37). 

Esse entendimento conta com sólido fundamento no magistério 
do professor Luís Roberto Barroso (2003): "O poder discricionário, por
tanto, encontra limites, como já referido, na finalidade legal da norma 
que o instituiu, mas também, e primordialmente, nas normas constitu
cionais. [ ... ]a finalidade legal do ato a ser praticado e as normas consti
tucionais são limites que convivem harmoniosamente para demarcar o 
espaço de atuação do administrador[ ... ]". 

É que a função estatal não pode ser exercida fora dos limites tra
çados pelo sistema jurídico, e os atos discricionários, corno espécie do 
gênero ato administrativo, também se vinculam aos princípios cons
titucionais, não corno forma de limitação do espaço de liberdade que 
lhes é inerente, mas como meio de alcançar, com a máxima eficácia, a 
finalidade pública que lhes dá a razão de ser. 

4 Discricionariedade administrativa e controle judicial 

4.1 Pressupostos 

Historicamente, a concepção de controle da disericionariedade 
está vinculada a urna mudança de concepção sobre a doutrina do di
reito administrativo, a qual pode ser muito bem sintetizada no pensa
mento de que "o acto administrativo deixou de ser visto apenas como 
uma agressão da esfera individual para passar a ser igualmente um 
instrumento de satisfação de interesses individuais" (Silva, 1996). 

Disso se intui, com facilidade, a ideia de vinculação do direito ad
ministrativo ao direito constitucional, por meio da qual o indivíduo 
deixa de ser súdito para ser cidadão e ocupar papel central no desen
volvimento do Estado. 

A noção de controle é concebida a partir da possibilidade de exa
me e correção do comportamento administrativo e tem seu fundamen
to de validade na noção de legalidade administrativa, visto que toda a 
atividade típica da função executiva encontra-se submetida à lei. 

Portanto, a liberdade conferida ao administrador para cumpri
mento de seus poderes-deveres somente pode ser admitida nos limites 
que lhe impõe o legislador. 

Não se sustenta, aqui, a usurpação da atividade primária da ad
ministração pública pelo exercício da tutela judicial dos direitos; não se 
prega a supremacia da vontade do juiz. 
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Bem ao contrário, o que existe é o dever constitucional, conferido 
ao fundamento do monopólio da jurisdição, de verificar a conformação 
dos atos estatais com as regras do texto fundamental. 

Nesse sentido, é a lição do professor Lucas Furtado (2007): "Nada 
indica que a vontade do juiz seja mais legítima que a vontade do legis
lador ou do administrador público. Se estes últimos, no entanto, ferem 
a Constituição ou adotam soluções contrárias à realização dos direitos 
fundamentais, impõe-se o necessário controle judicial não por volunta
rismo, mas por imperativo constitucional". 

Tem-se, assim, que essa modalidade de controle constitui decor
rência natural da vinculação dos comportamentos estatais ao primado 
da norma - Constituição. 

Isto, por certo, representa urna concepção na qual a efetividade do 
Texto Fundamental - ao se projetar por todo o sistema jurídico, visto 
que são os princípios e normas nele constantes que dão vigor à lei -
cria o princípio da juridicidade, com o que a discricionariedade está 
submetida aos valores constitucionais. 

Por certo, esse é um dos traços fundamentais do constitucionalis
mo contemporâneo, uma vez que a força normativa da Constituição 
projeta-se por todo o ordenamento jurídico. 

Nessas condições é que se justifica a existência de um amplo con
trole judicial do comportamento administrativo, voltado a assegurar o 
respeito dos princípios constitucionais no exercício da atividade execu
tiva, evitando-se, com isso, o abuso ou o desvio de poder. 

Dessa forma, não é retirada a competência discricionária inerente 
à função executiva, apenas se a vincula aos preceitos constitucionais 
para melhor servir ao interesse coletivo. 

4.2 Limites 

De acordo com o princípio constitucional da inafastabilidade do 
controle, pelo Poder Judiciário, de lesão - real ou potencial - à esfera 
jurídica das pessoas, bem assim da necessidade de que a atuação da 
tutela jurisdicional não se faça com violação de outros postulados, no
tadamente o da separação de poderes (CF, art. 22), parece autorizada a 
conclusão de que o controle judicial dos atos estatais deve ir até o ponto 
em que seja necessário para salvaguarda dos valores constitucionais, 
notadamente dos direitos e garantias fundamentais . 

Aqui, se é verdade que a atividade do juiz não pode substituir a 
atividade do administrador - vale dizer, não pode assumir as opções 
de conveniência e oportunidade próprias da função executiva -,não 
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menos é verdade que àquele Guiz) impõe a Constituição da República 
o dever de atuar até onde seja indispensável para proteção dos valores 
constitucionais consagradores do Estado de direito. 

Por isso, a tutela jurisdicional - em caso de exame do comportamen
to administrativo discricionário - há de ser exercida de modo a que o 
Poder Judiciário se restrinja ao restabelecimento do primado da Constitui
ção. Desfaz o ato vicioso sem substituir-se ao administrador, a quem cabe 
a oportunidade e o dever de agir de acordo com as regras de direito. 

Esse entendimento conta com sólido magistério jurisprudencial 
do Superior Tribunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINIS

TRATIVO DISCIPLINAR. VÍCIOS FORMAIS. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA 

NÃO OPERADA. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. DESPROPORCIONA

LIDADE VERIFICADA NA ESPÉCIE. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 

[ ... ] 
2. A punição administrativa há de se nortear, porém, segundo 
o principio da proporcionalidade, não se ajustando à espécie a 
pena de demissão, ante a insignificância da conduta do agente, 
consideradas as peculiaridades da espécie. 
3. Segurança concedida em parte para o fim específico de anu
lar-se a Portaria n. 944, de 27 de agosto de 2002, que demitiu o 
impetrante do cargo de agente administrativo do Instituto Na
cional do Seguro Social- INSS, sem prejuízo de eventual apena
mento menos gravoso, pelas infrações disciplinares detectadas, 
a partir do procedimento administrativo disciplinar instaurado. 
(MS 8845/DF, DJ de 06/02/2006.) 

Define-se, aqui, ao que parece, o ponto de equilibrio entre as fun
ções estatais, cujo campo de atuação primária de cada qual há de ser 
exercido nas hipóteses e dentro dos limites fixados pela ordem jurídica 
constitucional. 

Disso se conclui que a administração, ao praticar atos discricio
nários, formula juízos de oportunidade. Esses juízos, contudo, não po
dem ser considerados indiferentes jurídicos - à margem da lei, como 
a eles se refere a doutrina predominante -, porque ao menos devem 
estar adstritos aos limites fixados pelas normas constitucionais. 

4.3 Visão da jurisprudência 

Durante muito tempo, perdurou o entendimento de que não eram 
suscetíveis de apreciação e controle, pelo Poder Judiciário, os atos dis
cricionários . 
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Fundava-se esse posicionamento na circunstância de ser a discri
cionariedade competência típica da administração. Logo, o exercício 
do controle judicial a esse respeito consubstanciaria ofensa à separação 
dos poderes (CF, art. 22). 

Nesse sentido cabe referenciar julgado do Superior Tribunal de 
Justiça, em cuja ementa, parcialmente transcrita, se lê o seguinte: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE HORÁRIO ESPE

CIAL. ATO DISCRICIONÁRIO. ILEGALIDADE OU ABUSO. INEXISTÊNCIA. 

- Foge ao limite do controle jurisdicional o juízo de valoração 
sobre a oportunidade e conveniência do ato administrativo, por
que ao Judiciário cabe unicamente analisar a legalidade do ato, 
sendo-lhe vedado substituir o Administrador Público. (RMS 
14967/SP, DJ de 22/04/2003.) 

Ocorre que a Corte, atenta à doutrina mais moderna, foi se afas
tando dessa posição para admitir a apreciação e controle dos atos admi
nistrativos, sobretudo daqueles cuja disciplina legal confere ao admi
nistrador certa margem de liberdade para sua conformação (concepção 
da doutrina nacional sobre a discricionariedade administrativa). 

Digno de nota a esse respeito é o julgado cuja ementa se dá abaixo 
transcrita, o qual, sustentam alguns doutrinadores, representa verda
deira mudança de paradigma em relação ao entendimento então con
sagrado no âmbito daquela Corte: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS 

DE RECUPERAÇÃO EM PROL DO MEIO AMBIENTE. ATO ADMINISTRATIVO 

DISCRICIONÁRIO. 

1. Na atualidade, a Administração Pública está submetida ao 
império da lei, inclusive quanto à conveniência e oportunidade 
do ato administrativo. 

2. Comprovado tecnicamente ser imprescindível, para o meio 
ambiente, a realização de obras de recuperação do solo, tem o 
Ministério Público legitimidade para exigi-la. 

3. O Poder Judiciário não mais se limita a examinar os aspectos 
extrínsecos da administração, pois pode analisar, ainda, as ra
zões de conveniência e oportunidade, uma vez que essas razões 
devem observar critérios de moralidade e razoabilidade. 

4. Outorga de tutela específica para que a Administração destine 
do orçamento verba própria para cumpri-la. [ ... ] (REsp 459570/ 
GO, DJ de 22/03/2004.) 

Colhem-se do voto condutor do acórdão as seguintes ponderações: 
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Ao longo de vários anos, a jurisprudência havia firmado o en
tendimento de que os atos discricionários eram insusceptíveis 

de apreciação e controle pelo Judiciário. 

Tratava-se de aceitar a intangibilidade do mérito do ato adminis
trativo, em que se afirmava, pelo fato de ser a discricionariedade 
competência tipicamente administrativa, que o controle jurisdi
cional implicaria ofensa ao princípio da Separação de Poderes. 

Não obstante, a necessidade de motivação e controle de todos os 
atos administrativos, de forma indiscriminada, principalmente, 
os em que a Administração dispõe da faculdade de avaliação de 
critérios de conveniência e oportunidade para praticá-los, isto 
é, os atos classificados como discricionários, é matéria que se 
encontra, atualmente, pacificada pela imensa maioria da doutri
na e, fortuitamente, aos poucos acolhida, na jurisprudência de 

maior vanguarda. 
[ ... ] Não se pode, ao menos, alegar que a competência jurisdi
cional de controle dos atos administrativos incide, tão somente, 
sobre a legalidade, ou melhor, sobre a conformidade destes com 
a lei, pois, como se sabe, discricionariedade não é liberdade ple
na, mas, sim, liberdade de ação para a Administração Pública, 
dentro dos limites previstos em lei, pelo legislador. E é a própria 
lei que impõe ao administrador público o dever de motivação. 

Parece, com isso, que a jurisprudência - atenta ao fato de que o 
campo de liberdade do administrador na conformação dos chamados 
atos discricionários é dado com o fim de satisfazer a finalidade da lei -
passou a admitir que o controle judicial do comportamento adminis
trativo possa se estender ao exame mesmo dos motivos, da finalidade 
e da causa do ato, sem que isso represente afronta à atividade própria 

da função executiva. 
É ainda do Superior Tribunal de Justiça o seguinte julgado: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO AD

MINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO: NOVA VISÃO. 

1. Na realidade, o império da lei e o seu controle, a cargo do 
Judiciário, autoriza que se examinem, inclusive, as razões de 

conveniência e oportunidade do administrador. 

2. Legitimidade do Ministério Público para exigir do Município 
a execução de política específica, a qual se tornou obrigatória 
por meio de resolução do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. 
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3. Tutela específica para que seja incluída verba no próximo or
çamento, a fim de atender a propostas políticas certas e determi
nadas. [ ... ] (REsp 493811/SP, D] de 11/11/2003.) 

Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é ampla
mente admitido o controle dos atos discricionários. No julgado abaixo, 
parcialmente transcrito, se lê o seguinte: 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRÁTICA DE ATOS. REGÊNCIA. 

A Administração Pública submete-se, nos atos praticados, e 
pouco importando a natureza deste, ao princípio da legalidade. 
[ ... ] (RE 359444/RJ, DJ de 28/05/2004.) 

5 Considerações finais 

Como conclusão do quanto se procurou trabalhar com os aspectos 
do controle judicial da atividade administrativa, é possível estabelecer 
as seguintes considerações. 

1. O Estado de direito implica na prevalência da ordem jurídica, 
que se impõe à sociedade e ao poder público. Nele, o poder se encontra 
submetido ao império da lei, em seu sentido lato. 

2. As funções estatais, no Estado de direito, concebidas a partir 
da instituição do sistema de freios e contrapesos, não são exercidas de 
forma isolada, mas no limite estabelecido pela norma constitucional, 
de modo que atuem em permanente equilíbrio. 

3. Em decorrência do princípio constitucional da legalidade, a ati
vidade administrativa se sujeita à lei; está, portanto, submetida ao con
trole de legalidade, o qual deve ser entendido em sentido amplo, não 
só da conformidade do comportamento administrativo com a lei, senão 
de sua conformidade com todo o ordenamento jurídico, notadamente 
com os princípios constitucionais que regem a atuação da administra
ção (CF, art. 37). 

4. É a lei que confere os limites da discricionariedade; é dela, por 
essa razão, que se extraem os parâmetros para o controle judicial da 
atividade administrativa. 

5. A discricionariedade administrativa existe com a finalidade de, 
em determinadas situações da vida, propiciar à função executiva uma 
ampliação em sua esfera de comportamento para, no caso concreto, 
as~egurar, com a máxima efetividade, o interesse público em questão, 
pois "o fim - e não a vontade - domina todas as formas de adminis
tração" (Cirne Lima, 1962). 
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6. Não há usurpação da atividade primária da função executiva 
no exercício do controle judicial do comportamento administrativo. 
O sistema constitucional brasileiro conferiu ao Poder Judiciário, como 
uma sua específica função, o dever de assegurar a integridade e a su
premacia da Constituição da República, a fim de impedir a prevalência 
de qualquer dos Poderes sobre os·demais, o que comprometeria o siste
ma de direitos e garantias fundamentais e o próprio Estado de direito. 

7. A consagração de um sistema de jurisdição única (CF, art. 511, 
XXXV) representa a base desse ordenamento. Por isso, "o controle judi
cial previsto na Constituição Federal deve ser exercido de modo pleno. 
Nele devem ser inseridos todos os aspectos relacionados à conformida
de de toda e qualquer atuação, comissiva ou omissa, da Administração 
Pública. Além da observância da legalidade, em seu sentido estrito, o 
controle judicial da atuação administrativa[ ... ] avança a passos largos 
em relação à observância dos demais princípios constitucionais expres
sos e implícitos da atividade administrativa" (Furtado, 2007). 

8. O controle judicial do comportamento administrativo é um me
canismo similar ao controle judicial de constitucionalidade das leis. Em 
ambos, o Poder Judiciário exerce sua atividade primária de assegurar a 
eficácia e a supremacia do ordenamento jurídico-constitucional. 

9. O limite à atuação jurisdicional deve ser buscado tendo-se em 
conta a noção de reserva da administração, que atribui à função executiva 
- como nota característica de sua atividade primária - a exclusivida
de na definição dos juízos de conveniência e oportunidade administra
tivas. Assim, se não pode a função jurisdicional substituir-se aos juízos 
políticos típicos da atividade executiva, poderá ao menos dizer se os 
atos resultantes dessa opção obedecem à conformação· estabelecida pe
las normas constitucionais. 

Referências Bibliográficas 

BARROSO, Luís Roberto. Temas de direito constitucional. Rio de Janeiro: Reno
var, 2003. (tomo 11). 

CAMPOS, Francisco. Direito administrativo. Rio de janeiro: Freitas Bastos, 1958. 
(v. 1). 

CIRNE LIMA, Rui. Princípios de direito administrativo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1962. 

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. Belo Horizonte: Fó
rum, 2007. 

ARTIGOS DOUTRINÁRIOS 

GRA
03 

U, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. São Paulo: Malheiros, 
20 . 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros 
1989. I 

SIL~A, Va~co Manuel Pascoal Dias Pereira da. Em busca do acto administrativo 
perdrdo. Cormbra: Almedina, 1996. 



uma nova abordagem do direito administrativo 
e seus reflexos no controle judicial 

dos atos administrativos 

Marcelo Carvalho Cavalcante de Oliveira1 

0 universo do direito administrativo alberga um conjunto ~e ~orm~s 
e princípios que informam e disciplinam as atividades da adrninistraçao 
pública em relação aos administrados, de modo que_a crescente mudAan~a 
d drruru. · stração burocrática para uma gerenoal reflete na regenaa 
eumaa d · · -

jurídica dos institutos. Reconhecendo-se que as funções da a rrurustra~ao 
pública são contingenciais e cambiantes, dependentes da demar:d~ soaal, 
resultam dessa metamorfose novos contornos desse ramo ~o_drret:_o. ú-

Ante as reformulações do papel do Estado e da adrrurus~aç~o P 
blica tomou-se necessária também uma nova concepção do dtreüo ad
mini~trativo, com uma readequação das bases e insti~t~s desse ramo 

d d. eito público. Na verdade, os delineamentos do duelto, sobre~do 
o rr A • líti s 

0 público, são forjados nas variaç~es id_eológicas, economtcas, ~~ c~ 
e sociais do momento histórico vtvenoado pelo Estado. A pos1ti~aç~o 
desse arcabouço metajurídico ocorre preponder~ter:'"en_te no, direlt~ 
público. Ordem jurídica e social interagem numa influenoa rec1proca. 

t J iz federal da 3ôl Vara da Seção Judiciária do Estado do Piauí. 
u d" "t d-

2 A propósito, há muito, adverte Odete Medauar (1992: 227) que o 1re1 o a ._ 
ministrativo se atualiza, acompanhando a dinâmica do Estado e da comuru 

dade administrada. 
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A supremacia da administração pública em todas as relações com 
as pessoas privadas passou a ser reestudada. A singularidade do direito 
administrativo tem sido as prerrogativas (cláusulas exorbitantes) que 
lhe são conferidas nas relações com os particulares, bem como a falta de 
liberdade de ação do agente público na condução dos negócios jurídicos 
a seu cargo, pois que atrelado sempre ao princípio da legalidade. 

O direito administrativo brasileiro tradicional, que carrega no seu 
repositório doutrinário uma viva exaltação ao princípio da supremacia 
do interesse público (materializado em institutos como o poder de im
pério, a autoexecutoriedade, a discricionariedade e o distanciamento 
do administrado na formação do processo decisório), tem se flexibi
lizado e se credenciado pelas ideias de colaboração (parceria com a 
iniciativa privada) e consensualidade, fatores de maior legitimação e 
preservação dos interesses dos administrados. É que, sob o pálio da
queles axiomas, muitas arbitrariedades foram cometidas. 

Embora informado sobretudo por cânones jurídicos de alta abs
tração, não enfeixado em um único estatuto, o direito administrativo 
tem absorvido um manancial de informações provindas do cenário 
sociopolítico-econômico que tem contribuído para uma abertura cien
tífica e maior aproximação com as reais demandas do administrado. 

No Estado democrático de direito, em que se atenta para os inte
resses plurais devidamente considerados no processo de definição das 
prioridades, reformula-se a ideia de que a imperatividade é o fator de 
condicionamento político. Em verdade, a afirmação da legitimidade, 
hodiemamente, implica a busca do consenso. 

Nesse caldeirão de novas ideias, impende trazer algumas refle
xões sobre seus influxos no controle judicial dos atos administrativos. 

Durante longo período, convivemos com a imunidade administra
tiva ao controle judicial das ações de cunho discricionário. Professavam · 
alguns autores clássicos que o Poder Judiciário não pode se imiscuir 
nas decisões de mérito proferidas pela administração pública, vertente 
que vem perdendo terreno à medida que se estabelece o alargamento 
do controle judicial. 

A discrição administrativa abriu espaço para aferição jurisdicional 
quando os princípios constitucionais ganharam maior densidade, em 
especial o da moralidade e da razoabilidade, justificando o crescente 
exame minucioso pelos magistrados das ações perpetradas pelo Poder 
Executivo, nos seus diversos níveis hierárquicos. 

Embora se reconheça a discricionariedade da administração, até 
mesmo expressa em termos normativos, não se pode olvidar que lhe 



ARGUMENTO 

cabe a escolha do meio mais apropriado para satisfação do interesse 
público. 

Invocando o princípio da separação dos Poderes, tem-se procu
rado negar ao Judiciário competência para esquadrinhar os atos dis
cricionários da administração pública, sob o fundamento de que os 
magistrados não poderiam se substituir a este juízo do administrador. 
Atualmente, porém, vem se firmando o posicionamento de que, sob 
a ótica do princípio da razoabilidade, o Judiciário pode apreciar atos 
discricionários emitidos pela administração. 

A discricionariedade, embora seja relevante para que o agente 
público possa exercer com habilidade seus misteres, não pode ser um 
pretexto para se descurar do objetivo de atendimento dos interesses 
públicos. A finalidade pública é a bússola do administrador, que tam
bém deve ser mensurada pelo princípio da proporcionalidade, isto é, 
os fatores erigidos e comportamentos estatais determinantes para a fi
nalidade pública devem guardar adequada correlação e ser razoavel
mente sustentáveis. 

Ainda que a reforma estatal venha preconizando a necessidade 
de uma administração gerencial mais voltada para os resultados, não 
se pode invocar a propalada eficiência cobrada do gestor público como 
apanágio para furtar-se às estruturas controladoras, sobretudo em face 
dos históricos desmandos administrativos de entidades que cuidam de 
recursos públicos. 

Nesse particular, oportuna a lição do professor Juarez Freitas 
(1999: 16-7): 

De passagem, consigne-se a crença, como premissa de fundo, de 
que a reestruturação do Estado deve ser feita com extremo cui
dado, pois, se é certo que devemos avançar rumo a paradigmas 
novos e eticizantes, n_ão é menos aconselhável fazê-lo de molde 
a inovar sem prejuízo das estruturas controladoras, que carecem 
de reforço e aperfeiçoamento, não de serem dissolvidas. No pre
sente contexto, determinadas correntes que criticam, com dure
za, o excesso de controle, pleiteando uma Administração Pública 
exclusivamente voltada para resultados, deveriam entender, vez 
por todas, que a gestão da coisa pública não pode ser feita com 
mentalidade tipicamente privatista. Inegável que os controles 
existentes são múltiplos e nem sempre harmônicos, mas daí não 
há de seguir conclusão errônea de que devam ser esvaziados. 

Para concluir, não se olvide que a sociedade é a legítima fiscali
zadora de todos os Poderes em um Estado democrático de direito. As 
instituições políticas e administrativas devem prestar contas de seus 
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at?: à pofula~ão, para que esta possa conhecê-los e exercer o seu juízo 
cn co-va orahvo. Ao Judiciário, ombreado com d . . 
lizadores da admini tr - . os ema1s entes flsca-
, . s açao, cumpre afenr a observância da ordem . 

nd1ca nos casos concretos destacando 1 .b. . JU-
. , . . ' -se pe a poss1 1hdade de trazer 

segurança JUndica afirmada na definiti 'd d d 
VI a e os seus comandos. 
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Reflexões sobre a possibilidade de controle 
repressivo ou posterior da constitucionalidade 

de uma lei pelo Poder Executivo: pode a 
administração pública deixar de cumprir uma lei 

por reputá-la inconstitucional? 
Flávio da Silva Andrade1 

1 Introdução 
A Constituição Federal é a lei fundamental de um Estado e ocupa 

0 
grau máximo na pirâmide hierárquica das normas, de ~odo que .o 

legislador constituinte originário criou mecanismos por me10 dos ~u~s 
se controlam as espécies normativas, examinando-se sua compatibili

dade com o regramento contido na Lei Maior. 
O princípio da supremacia da Constituição exige, portanto, que 

se faça o controle da constitucionalidade das leis, que consiste em ve
rificar se são compatíveis com as normas trazidas na Carta Magna. A 
inconstitucionalidade pode ser formal, quando o vício diz respeito ao 
processo de formação da lei, ou material, quando o conteúdo da espé-

cie normativa afronta a Constituição. 
O controle de constitucionalidade pode ser preventivo ou repres-

sivo. No primeiro, como ensina Alexandre de Moraes (2006: 642-3), pre-

t Juiz federal substituto da l õl Vara da Seção Judiciária do Estado de Rondônia. 
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tende-se impedir que uma norma inconstitucional ingresse no ordena
mento jurídico; no segundo, busca-se retirar do mundo jurídico uma lei 
ou ato normativo contrário à Constituição. 

O controle preventivo é feito pelo Poder Legislativo e pelo Poder 
Executivo, que devem procurar impedir que projetos de lei com vícios 
de inconstitucionalidade sejam transformados em leis e entrem em vi
gor. Também é possível o controle prévio pelo Poder Judiciário quando, 
por exemplo, provoca-se sua intervenção para se garantir a observância 
do devido processo legislativo. O controle repressivo ou posterior, no 
sistema constitucional brasileiro, fica a cargo do Poder Judiciário. Cabe 
a este Poder, em função de exercer o monopólio da jurisdição, fazer, na 
via concentrada ou reservada (via de ação), ou difusa ou aberta (via de 
exceção ou defesa), o controle da constitucionalidade das leis, afastan
do aquelas que se mostram contrárias ao Texto Constitucional. 

Pedro Lenza (2004: 96) lembra duas hipóteses excepcionais em que 
o controle repressivo ou posterior é realizado pelo Poder Legislativo. 
A primeira exceção está prevista no art. 49, VI, da CF/1988, que prevê a 
competência exclusiva do Congresso Nacional para sustar os atos nor
mativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou 
dos limites da delegação legislativa. A segunda exceção encontra-se no 
art. 62 da Carta Constitucional de 1988, que dá respaldo para o Con
gresso Nacional rejeitar a medida provisória por entendê-la inconsti
tucional. 
. Expostos estes conceitos básicos, cumpre refletir sobre a possibi-

lidade de o controle repressivo ou posterior da constitucionalidade de 
uma lei ser realizado pelo Poder Executivo no desempenho de suas 
funções . Pode o Poder Executivo se recusar a cumprir uma lei porre
putá-la inconstitucional? A administração pública pode deixar de cum
prir uma lei sob o argumento de que não está ela em harmonia com a 
Carta da República? 

A questão ora suscitada é tormentosa e já acarretou uma série de 
controvérsias nos campos doutrinário e jurisprudencial. 

De um lado, há estudiosos que defendem que, embora a adminis
traçã~ p~blic~ deva obediência à lei, por força do princípio da legalida
de, nao e obngada a acatar normas legislativas contrárias à Constitui
ção Federal. A tese funda-se na ideia de que, estando o administrador 
público diante de uma lei que repute inconstitucional, deve deixar de 
a~licá-la para obedecer à Carta Magna. Entende-se que, se a Constitui
çao Federal está no vértice do sistema jurídico do país e se a adminis
tração pública deve anular seus atos tidos por ilegais, com muito mais 
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razão deve-se negar à aplicação de leis que considerar incompatíveis 

com a Lei Maior. 
Na outra banda, há os que sustentam a exclusividade da atuação 

do Poder Judiciário no controle constitucional repressivo, ou posterior, 
das leis. Dizem que as leis gozam de presunção de constitucionalidade 
e que cabe ao Judiciário avaliar cada caso, declarando, no controle di
fuso ou concentrado, conforme a hipótese, a inconstitucionalidade da 
norma questionada, de modo a se garantir o respeito ao postulado da 
tripartição dos Poderes, evitando-se abusos legislativos ou arbi.trarie
dades administrativas. Afirmam, enfim, que o controle repress1vo da 
constitucionalidade direto pelo Poder Executivo acarretaria o amesqui
nhamento das funções do Poder Legislativo e a usurpação do papel do 
Poder Judiciário, criando-se situação de instabilidade jurídica incom
patível com os fins do Estado de direito. 

O tema mostra-se de extrema relevância quando se nota que ho
diemamente o constitucionalismo obteve força absoluta, ou seja, a 
Constituição deixou de ser, como apregoou Ferdinand Lassalle, um pe
daço de papel e alcançou força normativa densa, de modo que todos os 
partícipes da vida constitucional agem a pretexto de garantir o respeito 
à chamada vontade de Constituição, referida por Konrad Hesse. 

Vários doutrinadores já cuidaram do assunto, tendo a maioria 
adotado a primeira orientação antes esboçada. Entretanto, a matéria 
exige novas reflexões, tomando-se como norte as transformações tra
zidas com o advento da Constituição Federal de 1988, que introduziu 
relevantes inovações em termos de controle judicial da constituciona-

lidade das leis. 

2 A presunção de constitucionalidade das leis e o respeito à 
ordem jurídica no Estado democrático de direito 

No direito brasileiro, doutrinadores de escol sustentaram e sus
tentam a correção da primeira tese acima explicitada. Luís Roberto 
Barroso (1993: 386), tratando da questão, afirmou que o chefe do Po
der Executivo não só pode como deve deixar de aplicar a lei reputada 
inconstitucional, "pois cabe-lhe reverenciar, antes de tudo, a Consti
tuição Federal. Esta decisão é autoexecutória e independe de prévio 
pronunciamento do Judiciário". 

O imortal Hely Lopes Meirelles (1998: 538) também defendeu ser 
lícito o comportamento do chefe do Poder Executivo quando deixa ~e 
cumprir uma lei por considerá-la inconstitucional. Aduziu o segum
te: "O cumprimento de leis inconstitucionais tem suscitado dúvidas e 
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perplexidades na doutrina e na jurisprudência, mas já se firmou o en
tendimento - a nosso ver exato - de que o Executivo não é obrigado 
a acatar normas legislativas contrárias à Constituição ou a leis hierar
quicamente superiores". 

Segundo Alexandre de Moraes (2006: 638), "o Poder Executivo, as
sim como os demais Poderes de Estado, está obrigado a pautar sua 
conduta pela estrita legalidade, observando, primeiramente, como pri
mado do Estado de Direito Democrático, as normas constitucionais. 
Dessa forma, não há como exigir-se do chefe do Poder Executivo o 
cumprimento de uma lei ou ato normativo que entenda flagrantemen
te inconstitucional, podendo e devendo, licitamente, negar-se cumpri
mento, sem prejuízo do exame posterior pelo Judiciário". 

Em que pese o respeito aos ensinamentos dos renomados profes
sores precitados, impõe-se estudar o tema à luz das inovações consti
tucionais operadas nas últimas décadas no direito constitucional bra
sileiro em termos de controle da constitucionalidade. Como se verá, o 
regramento constitucional sinaliza para um novo alvorecer em torno 
da instigante questão, tomando-se em conta que deve ser prestigiada a 
presunção de constitucionalidade das leis, respeitando-se ainda o mo
nopólio do Poder Judiciário no exame da conformidade das normas 
legais com a Constituição Federal. 

Toda lei aprovada pelo Poder Legislativo goza de presunção de 
constitucionalidade. Se o projeto de lei tramitou regularmente pelo 
Parlamento, foi aprovado pelas comissões, especialmente a de Consti
tuição e Justiça, e não foi vetado pelo chefe do Poder Executivo, tem-se 
que ingressou validamente no ordenamento jurídico, de sorte que deve 
ser cumprida por todos, como mandam as regras basilares de um Esta
do democrático de direito. 

O ministro Gonçalves de Oliveira, citado por Sara Meinberg 
Schmidt de Andrade Duarte (2003: 36-7), nos autos do Mandado de Se
gurança 15.886, julgado pelo STF em 1966, ponderou o seguinte: 

A lei é iniciada e votada pelo Congresso Nacional, depois sobe 
à sanção. Se o Presidente da República, o Governador do Es
tado ou Prefeito sanciona a lei, parece claro que nem ele nem 
qualquer funcionário administrativo poderá descumpri-la, sob 
o fundamento de que é inconstitucional. O momento preciso 
para repudiar a lei seria o da sanção. O Poder Executivo oporia 
o veto, então a lei voltaria ao Congresso, às Assembleias ou às 
Câmaras Municipais, e seria mantida ou não a proposição com o 
voto qualificado. Este é o nosso regime constitucional. 
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Portanto, em princípio, a regra é que, sancionando o Presidente 
da República a lei, ele supre quaisquer deficiências de trânsito, 
nas normas legislativas. Teve o momento que a Constituição lhe 
consagrou para dizer se a proposição era constitucional ou in
constitucional. Se nesse momento não usou de seu poder, parece 
claro que dá-se o consenso pelo Executivo de que a norma seja 
constitucional. Se o Presidente, no entanto, veta a proposição, 
ela volta, no caso de lei federal, ao Congresso, que, por maioria 
altamente qualificada de dois terços, manterá ou não o veto. Se 
mantiver, temos uma lei que o Presidente da República é obri
gado a observar, nos termos da Constituição. Este é o princípio 
do nosso direito constitucional. 

É verdade, entretanto, que a presunção de constitucionalidade an
tes citada não é absoluta, haja vista que o interessado pode socorrer-se 
do Poder Judiciário para ver reconhecido o vício de inconstitucionali
dade que vier a enxergar, o que poderá acarretar, se acolhida a tese, a 
retirada da norma viciada do ordenamento jurídico pátrio. Também o 
Poder Executivo, embora sendo um dos Poderes da República, vislum
brando a inconstitucionalidade de uma norma, deve recorrer ao Poder 
Judiciário para ver apreciada sua pretensão. Não fosse assim, estaria 
quebrada uma viga mestra do Estado de direito, já que o Poder Legisla
tivo ficaria totalmente fragilizado, na medida em que as. leis poderiam 
tranquilamente ser descumpridas pelo Poder Executivo, seja federal, 
estadual ou municipal, sempre que as reputasse inconstitucionais. O 
clima de insegurança jurídica conduziria o Estado à ruína, porque as 
leis federais, estaduais e municipais poderiam ser licitamente descum
pridas sempre que seus comandos, causadores de algum incômodo, no 
livre entender do administrador público, fossem tidos como colidentes 
com o Texto Constitucional. 

3 A liberdade de interpretação pelo chefe do Poder Executivo 
e a impossibilidade de, em regra, descumprir a lei que 
repute inconstitucional sem a prévia manifestação do 
Poder Judiciário 

O livre exercício do direito de interpretar a Constituição não deve 
se constituir num mecanismo de desvirtuamento da ordem jurídica. 
A liberdade de interpretação da Constituição não deve gerar o direito 
do chefe do Poder Executivo de passar a descumprir as leis presumi
velmente constitucionais, diminuindo a relevância do Parlamento e 
subtraindo a competência reservada ao Poder Judiciário de apreciar e 
julgar, em caráter provisório ou definitivo, a constitucionalidade das 
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normas. Se, interpretando a Carta da República, o administrador públi
co concluir pela inconstitucionalidade de uma norma legislativa, oca
minho a ser seguido é o do ingresso da ação judicial adequada perante 
o juízo competente, como preconiza a própria Carta Magna. 

Os chefes do Poder Executivo podem e devem interpretar a Cons
tituição. Essa é a tônica moderna da sociedade aberta dos intérpretes 
da Lei Maior, preconizada pelo professor alemão Peter Hiiberle. Acon
tece que o julgamento da constitucionalidade da lei, para o contínuo 
fortalecimento dos pilares da República e para garantia da harmonia 
e independência dos Poderes, deve ficar a cargo do Poder Judiciário. 
No máximo, o chefe do Executivo pode se recusar a cumprir a lei até 
a apreciação da medida liminar postulada na ação por ele intentada 
perante o juízo competente. Se negada a alegação de inconstitucionali
dade, deverá cumprir a lei, sob pena de responsabilização (art. 85, VII, 
CF/1988). 

Se fosse sufragado o entendimento de que os chefes do Poder Exe
cutivo (federal, estadual e municipal) possuem liberdade ou poder de 
recusar o cumprimento de leis que considerem inconstitucionais, seria 
instalada uma situação crítica de instabilidade jurídica. Incontáveis se
riam as leis federais, estaduais e municipais descumpridas sob os mais 
diversos fundamentos, instalando-se um quadro de incontornável in
segurança jurídica. Não faltariam autoridades e servidores dos mais 
variados níveis hierárquicos invocando a prerrogativa de descumprir 
leis que considerassem inconstitucionais. Bem por isso que Carmen 
Lúcia Antunes Rocha (1991: 53), hoje ministra do STF, escrevendo sobre 
o tema, registrou: 

O deixar de cumprir a lei ao argumento de estar-se a cumprir a 
Constituição compreende-se num sistema normativo, no qual 
se estabelece quem define e como se define e se declara a in
constitucionalidade de uma lei. Não diz a inconstitucionalidade 
quem quer, mas quem pode. Este "poder-competência", por ser 
garantia da Constituição e segurança do direito à constituciona
lidade, é firmado pela própria norma magna, que não deixa o 
instrumento de controle diluído, pena de deixar a Constituição 
ser interpretada e aplicada segundo os entendimentos mais va
riados, inclusive simultaneamente, sempre em detrimento dos 
indivíduos, que não teriam a segurança que as leis oferecem. 

Os que pensam ser possível o controle posterior de constituciona
lidade pelo Poder Executivo sustentam que também este poder tem o 
dever de velar na guarda da Constituição e que, entre o mandamento 
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de uma lei e o da Carta Magna, deve ser atendido o desta. Ora, ninguém 
tem dúvida disso. Acontece que, num Estado democrático de direito, 
em que vigora a fórmula da divisão dos poderes políticos entre órgãos 
diferentes, a função de controlar repressivamente a constitucionalida
de das leis está reservada ao Poder Judiciário, conforme detidamente 
delineado na Constituição da República. Este poder possui o mono
pólio da jurisdição, de maneira que, tendo o Texto Constitucional de 
1988 trazido, minudentemente, o regramento para se ver reconhecida, 
judicialmente, a inconstitucionalidade de uma lei (art. 103 da CF/1988), 
não deve avançar o entendimento de que a lei reputada inconstitucio
nal pelo chefe do Poder Executivo deva ser por ele descumprida a qual
quer momento, desde que motivadamente. 

Num Estado em que há 27 entes federados e cerca de cinco mil 
municípios, surgiriam inúmeros inconvenientes, pois a incerteza toma
ria conta das relações, na medida em que uma lei, a qualquer tempo, 
poderia ser descumprida pelo Poder Executivo, desde que nela vislum
brasse alguma inconstitucionalidade. A pretexto de garantir plena efi
cácia à Constituição, prefeitos, governadores e presidente da República 
poderiam negar cumprimento a leis federais, estaduais e municipais, 
conforme o caso. É evidente que ao Poder Executivo também compete 
impedir que a Constituição Federal seja violada, mas, quando o alega
do desrespeito decorrer da aplicação de uma lei, seu afastamento deve, 
em regra, ser submetido ao pronunciamento prévio do Poder Judiciá
rio, como antes repisado. 

Naturalmente, comunga-se do entendimento de que é dever de 
todos os Poderes da República velar pelo cumprimento da Lei Maior. 
Agora, uma coisa é se admitir, numa situação excepcional, o repúdio 
da lei considerada inconstitucional pelo Poder Executivo. Outra coisa é 
se adotar uma orientação que estimule o descumprimento de leis regu
larmente aprovadas pelo poder constitucionalmente incumbido de tal 
mister. Ainda que o Poder Judiciário vá ao final dar a última palavra, 
decidindo definitivamente, não se deve admitir a subversão da ordem 

jurídica. 
A lei, como dito, goza da presunção de constitucionalidade e cabe 

ao Poder Executivo, se a entender contrária à Lei Fundamental, ma
nejar a ação própria no Poder Judiciário, seguindo-se o rito previsto 
em lei (Lei 9.868/1999). Além disso, sabe-se que há mecanismos para o 
controle abstrato da constitucionalidade de atos normativos estaduais 
e municipais perante os tribunais de justiça dos estados-membros. 

Destarte, a lei regularmente aprovada pelo Poder Legislativo só 
deve, em regra, perder sua validade se observado o procedimento 
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próprio previsto na Constituição Federal. O avanço do entendimento 
oposto, ao contrário de prestigiar a supremacia da Carta Política, pode
ria fazer ruir o Estado de direito nela amparado, conduzindo-se a um 
quad~o de instabilidade jurídica e até de anarquia. 

E inegável que o administrador público, chefe do Executivo, deve 
ter ampla liberdade de rever seus atos ou demais espécies normativas 
infralegais que reputar inconstitucionais. No caso das leis, entretanto, 
sendo atos emanados de outro Poder da República, o afastamento só 
pode ocorrer por força de uma ordem legítima, obtida dentro de uma 
ação regularmente iniciada perante o poder competente para julgar os 
conflitos de interesses. 

O principal argumento, portanto, contra a possibilidade de o che
fe do Executivo recusar-se a aplicar norma que entenda ser inconsti
tucional é a sua legitimidade para propor a ação direta de inconstitu
cionalidade e a possibilidade de emissão de medida cautelar no curso 
dessa ação. 

Nessa linha de entendimento, Gilmar Mendes Ferreira (2002: 18) 

destaca que a Constituição de 1988, que outorgou aos órgãos do Exe
cutivo, no plano estadual e federal, o direito de instaurar o controle 
abstrato de normas, fez arrefecer a discussão sobre a matéria. A possi
bilidade de se requerer liminar que suspenda imediatamente o diplo
ma questionado reforça ainda mais a posição de que, em regra, o Poder 
Executivo não pode deixar de cumprir uma lei que repute inconstitu
cional. A justificativa que embasava aquela orientação de enfrentamen
to ou de quase desforço perdeu a razão de ser na maioria dos casos, 
isso porque cabe ao Poder Judiciário, no exercício de sua missão consti
tucional, avaliar a compatibilidade das leis com a Carta da República. 

4 A nova concepção decorrente do alargamento da legitimação 
para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade 
(art. 103 da CF/1988) 

Há inúmeros julgados dos tribunais brasileiros, especialmente do 
Pretório Excelso, que reconheceram, nas décadas de 1950 a 1980, a pos
sibilidade de o Poder Executivo descumprir lei reputada inconstitucio
nal, tendo se apurado que a grande maioria dos casos dizia respeito a 
leis consideradas inconstitucionais por aumentar, com vícios formais, 
o número de servidores públicos e suas remunerações ou por criar car
gos públicos com destinatários definidos. 

A limitação da legitimidade para propositura de ação de incons
titucionalidade, que era centrada na atuação do procurador-geral da 
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aquela medida de exceção do Executivo pode ser evitada, resguar
dando-se assim o Estado de direito" e, por conseguinte, "afastando-se 
qualquer discussão acerca do desvio de competência ou da violação da 
separação dos poderes". 

A ampliação do rol de legitimados para a propositura da ADfu, 
ainda nas palavras de Lucéia Martins Soares (2002: 249), "é fundamental 
para a elaboração de uma nova concepção, sobretudo se se considerar 
que o próprio presidente da República e os governadores passaram a 
ter referida legitimidade. Não se pode mais pensar nesta questão sem 
se ater para esse novo aspecto, eis que é a confirmação do fato de que 
ao Executivo não é resguardada a competência para dizer da constitu
cionalidade de leis". 

5 Situações excepcionais autorizadoras da recusa de 
cumprimento a uma lei reputada inconstitucional 
pelo Poder Executivo 

Como acima sinalizado, somente em situações realmente excep
cionais, como no caso de uma lei com flagrante vício de iniciativa, é que 
se poderia admitir a recusa ao seu cumprimento. 

Assim, dentro do quadro de excepcionalidade que deve nortear 
essa possibilidade, há de se exigir o preenchimento dos seguintes re
quisitos: 

a) Tratar-se de caso em que, exercendo o direito de interpretação 
no caso concreto, de maneira motivada, o chefe do Executivo venha 
a deparar com situação de manifesta inconstitucionalidade, de modo 
que se torne evidente a necessidade de repudiar a lei para prestigiar a 
supremacia da Carta Constitucional. Nessas hipóteses, o ocupante da 
chefia do Poder Executivo não pode ter tido a oportunidade de vetar 
a lei reputada inconstitucional, pois, do contrário, seria incongruente 
recusar o cumprimento de norma que ele mesmo considerou constitu
cional. 

b) Como recorda Elival da Silva Ramos, citado por Alexandre de 
Moraes (2006: 639), "por se tratar de medida extremamente grave e com 
ampla repercussão nas relações entre os Poderes, apenas ao Chefe do 
Poder Executivo pode ser assegurada essa prerrogativa, negando-se a 
possibilidade de qualquer funcionário administrativo subalterno des
cumprir a lei sob a alegação de inconstitucionalidade". 

Na esteira do raciocínio até aqui expendido, fora das situações 
acima, o chefe do Poder Executivo, ou mesmo um funcionário de nível 
hierárquico inferior, só poderá deixar de aplicar uma lei se sua inconsti-
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tucionalidade já tiver sido reconhecida pela Corte competente, em sede 
de controle abstrato2 ou difuso, exigindo-se, neste caso, a formação de 
jurisprudência que dê respaldo ao repúdio da norma legal. 

Ainda, tratando dessas situações excepcionais, Gilmar Ferreira 
Mendes (2002: 18) faz a seguinte observação: 

Se se entender - como parece razoável - que o Executivo, pelo 
menos no plano federal e estadual, não mais pode negar-se a 
cumprir uma lei com base no argumento de inconstitucionali
dade, subsistem ainda algumas questões que poderiam legiti
mar a conduta de repúdio. Como o controle abstrato de normas 
não abrange as leis pré-constitucionais, não seria razoável que 0 

Executivo se visse compelido a aplicar lei que considerasse in
compatível com a nova ordem constitucional, se não dispusesse 
de outra possibilidade de provocar um pronunciamento juris
dicional sobre a matéria. Da mesma forma, no plano do Muni
cípio, inexiste a possibilidade de se provocar, de forma direta, 
um pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal 
sobre a incompatibilidade entre lei municipal e a Constituição 
Federal. Também aqui, seguindo a orientação fixada pelo Su
premo Tribunal, poder-se-ia admitir que a autoridade munici
pal negasse aplicação ao direito municipal sob o argumento da 
inconstitucionalidade. 

6 Conclusão 

As inovações trazidas pela Constituição Federal de 1988 no campo 
do controle da constitucionalidade reclamam que se lance um novo 
olhar sobre o tema objeto da presente reflexão. 

A liberdade de interpretação da Constituição não deve gerar o di
reito do chefe do Poder Executivo de passar a descumprir as leis pre
sumivelmente constitucionais, sobretudo quando tais espécies norma
tivas lhe impõem obrigações ou ônus. Do contrário, ficaria diminuída 
a relevância do Parlamento, além do que seria subtraída a competência 
reservada ao Poder Judiciário de apreciar e julgar, em caráter provisó
rio ou definitivo, a constitucionalidade das leis. 

Como dito, uma coisa é se admitir, numa situação excepcional, o 
repúdio da lei considerada inconstitucional pelo Poder Executivo. Ou
tra coisa é se adotar uma orientação que estimule o descumprimento 

2 Nessas hipóteses, a decisão tem eficácia contra todos (erga omnes) e efeito 
vinculante (art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999). 
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de leis regularmente aprovadas pelo poder competente. Ainda que 0 
poder Judiciário vá ao final dar a última palavra, decidindo definitiva
mente, não se deve admitir a subversão da ordem jurídica. A lei goza 
da presunção de constitucionalidade e cabe ao Poder Executivo, se a 
entender contrária à Lei Fundamental, manejar a ação própria no Po
der Judiciário, seguindo-se o rito previsto em lei (Lei 9.868/1999). 

O alargamento da legitimação para a propositura da ação direta de 
inconstitucionalidade (art. 103 da CF/1988) e a criação de novos instru
mentos de controle de constitucionalidade das normas (ADC e ADPF) 
reafirmam, como regra, o monopólio do Poder Judiciário de exercer 
o controle repressivo ou posterior da constitucionalidade das leis. Se 
antes o descumprimento de lei pelo Poder Executivo foi aceito, agora, 
como bem assinala Lucéia Martins Soares (2002: 249), "o ordenamento 
jurídico passou a prever uma solução para se resolver o problema sem 
se colocarem em risco o Estado de direito e a separação dos poderes, 
qual seja: a proposição de ação direita de inconstitucionalidade para 
ver retirada do sistema jurídico uma lei reputada inconstitucional, mas 
pelo órgão competente para fazê-lo". No máximo, o chefe do Executivo 
pode se recusar a cumprir a lei até a apreciação da medida liminar pos
tulada na ação por ele intentada perante o juízo competente. Se negada 
a alegação de inconstitucionalidade, deverá cumprir a lei, sob pena de 
responsabilização (art. 85, VII, CF/1988). 

Enfim, é direito do chefe do Poder Executivo interpretar a Cons
tituição, assim como é seu dever garantir sua eficácia e o respeito à 
sua supremacia. Entretanto, salvo em situações excepcionais, não pode 
deixar de cumprir lei que repute inconstitucional. O exame da consti
tucionalidade de uma lei, ou seja, o controle repressivo ou posterior da 
constitucionalidade das normas legais, para o contínuo fortalecimento 
dos pilares da República e para garantia da harmonia e independência 
dos Poderes, deve, em regra, ficar a cargo do Poder Judiciário. 
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A discussão em torno da possibilidade de a 
administração pública reconhecer 

a inconstitucionalidade de lei vista sob o ângulo 
do princípio da supremacia da Constituição 

Gabriel Brum Teixeira1 

1 Introdução 

O presente estudo tem por finalidade repensar a vetusta lição de 
que ao administrador não cabe reconhecer a inconstitucionalidade de 
uma lei, pois manietado, em sua atuação, ao princípio da legalidade. 

Tem-se como ponto de partida a posição defendida pelo eminen
te professor e renomado juiz federal Dirley da Cunha Júnior durante 
conferência ministrada por. ocasião do X Encontro da Esmaf - TRF 1 i! 
Região, realizado em Belém/PA, de 9 a 11 de abril de 2008. 

Pedindo licença pela ousadia no traduzir em brevíssimas palavras 
o pensar do ilustre conferencista, chego à ideia central de que, para 
ele, dada a supremacia da Constituição frente às leis, o princípio da 
legalidade demanda uma releitura segundo a qual a administração pú
blica está adstrita antes à Lei das leis, e a estas somente na medida e 
enquanto se compatibilizarem com aquela. Sob essa perspectiva, emer
giria a possibilidade de o administrador negar a aplicação à legislação 

1 
Juiz federal substituto da Vara única da Subseção Judiciária de Aparecida de 
Goiânia/CO. 
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infraconstitucional desde que privilegiando uma norma de maior en
vergadura2. 

2 Aplicação prática da discussão 

Convém, de logo, pôr em realce a utilidade do debate que se quer 
travar neste ensaio. Com efeito, dentro de um sistema jurídico que 
abençoa a unicidade da jurisdição, poder-se-ia indagar: qual a utilida
de de se definir se é legítimo à administração pública deixar de aplicar 
uma lei por tê-la como inconstitucional se o acesso ao Judiciário estará 
sempre assegurado a quem suporta o prejuízo dessa postura estatal? 

Para retratar o aspecto útil do diálogo que se quer estabelecer, ve

jamos o seguinte caso. 
Uma empresa foi favorecida por crédito presumido estabelecido 

em lei federal. Em fiscalização empreendida por agentes da Receita Fe
deral do Brasil, lança-se determinado crédito tributário. Impugnado e 
mantido o lançamento, atravessa-se recurso à Delegacia de Julgamento 
da RFB, levantando-se que o débito fiscal fora objeto de compensação 
em que utilizado o referido crédito presumido. Ao examiná-lo, a ins
tância recursal considera que o incentivo em tela veio enxertado em lei 
que versava matéria alheia ao campo do direito tributário e, portanto, o 
dispositivo legal que o estabelecia estaria a confrontar o quanto dispos
to no art. 150, § 62, da Carta Maior, de modo que o crédito presumido 

não poderia ser utilizado. 
Valendo-se o contribuinte do seu direito de levar ao conhecimen

to do Poder Judiciário a discussão, o quadro se alteraria conforme 
a posição adotada em relação à problemática suscitada no presente 
estudo. Se à administração pública é lícito negar a aplicação de lei fe
deral por vê-la incompatível com a Constituição - o que substantiva 
autêntica declaração de sua inconstitucionalidade -, deve o contri
buinte demonstrar em sua causa de pedir que a lei instituidora do 

2 Perfilhando essa mesma visão na doutrina, cito Luís Roberto Barroso (1996: 
386): "Sem embargo, o chefe do Poder Executivo não só pode, como deve 
deixar de aplicar a referida disposição legal, pois cabe-lhe reverenciar, antes 
de tudo, a Constituição Federal. Esta decisão é autoexecutória e independe 
de prévio pronunciamento do Judiciário". Em linha diametralmente, op~sta, 
Canotilho expressa a "inadmissibilidade da 'rejeição' por parte dos orga~s e 
agentes da administração (mas já não por parte dos juízes) de lE~i~ por m~nvo 
de inconstitucionalidade" (citado em decisão prolatada pelo mrmstro Gilmar 
Mendes na STA 235/RO, transcrita no Informativo do STF). 
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incentivo fiscal não agride os ditames do art. 150, § 62, da CRFB. Bem 
diferente, por outro lado, é a situação caso se entenda que a nossa Lex 
Mater não autoriza ao administrador o crivo em torno da constitucio
nalidade de uma lei. Bastará ao contribuinte, então, articular o seu 
pedido revelando que foi esse o proceder da DRJ/SRFB para que a 
decisã~ adm~nistrativa seja derrubada. Independentemente de qual
quer d1scussao em torno da constitucionalidade da lei consagradora 
do incentivo fiscal. 

Outro exemplo pode ajudar a enxergar a utilidade da discussão. 
O Congresso Nacional, em meio a um clima de tensão institucio

nal, aprova projeto de lei apresentado por parlamentar que garante 
aumento a determinada casta de servidores públicos. O presidente da 
República o veta por vislumbrar inconstitucionalidade formal nascida 
de vício de iniciativa, porém é alijado o veto em sessão conjunta e por 
maioria absoluta dos membros do Parlamento. 

Dias após se chega à data em que os vencimentos dos servidores 
devem ser-lhes pagos. O órgão a que vinculados, contudo, deposita so
mente o valor correspondente à remuneração antiga, devido à ordem 
superior amparada na inconstitucionalidade da nova lei. 
. Vem a juíz? o sindicato da categoria, buscando provimento judi

Cial que determrne o pagamento dos vencimentos segundo a nova lei. 
Se :ntendermos que à administração pública é ilícito negar-lhe a apli
caçao, sob o argumento de que é inconstitucional, bastará a demons
tração do descumprimento à lei. Do contrário, afora isso, incumbirá ao 
postul~te gastar l~nha: em sua petição inicial para pôr em destaque 
que a le1 descumpnda e compatível com a ordem constitucional. 

Ressaltados resultados práticos que um ou outro entendimento 
pode fazer despontar, passemos a posicionar-nos sobre o tema. 

3 A (i~)po~sibilidade de a administração pública negar 
a apbcaçao de uma lei sob o fundamento de sua 
inconstitucionalidade 

. 
3.1 O processo de filtragem constitucional 

Desnecessário, aqui, articular palavreado com vistas a demonstrar 
0 lugar sobranceiro ocupado pela Constituição na pirâmide normativa 
que conforma o direito, a vincular de modo direto e com inescusável 
força a. atuação de todos os Poderes do Estado, seja o Legislativo, o 
Executivo ou o Judiciário. 
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Quero bem demarcar, contudo, o quão valioso é o pensar que deve 
existir em tomo de ideias e institutos jurídicos que floresceram sob o 
pálio de Cartas Fundamentais ultrapassadas. 

Eugênio Pacelli de Oliveira (2005) soube extrair com maestria os 
préstimos dessa filtragem constitucional. Debruçando-se, em seu estudo, 
sobre o sistema substantivado pelo nosso Código de Processo Penal, 
não se escusou de reavaliar os seus institutos e regramentos à luz da 
Constituição de 1988, emprestando-lhes uma releitura constitucional3. 

Não se pode aplicar um conjunto de regras nascido sob forte influência 
fascista sem readequá-lo aos postulados democráticos que animam o 
texto da Carta Cidadã, salvo se a esta endereçada uma inaceitável visão 
capaz de convertê-la em simples proclamação solene de direitos, desa
companhada de qualquer força normativa. 

Nos domínios do direito administrativo, essa filtragem constitucio
nal há de ser observada. 

Nossos maiores administrativistas, responsáveis pelo lançamento 
das bases que servem de sustentáculo, até hoje, à doutrina elaborada ao 
redor desta disciplina neste país, desenvolveram suas ideias e encon
traram suas razões envoltos em realidade sobremodo distinta daquela 
que temos experimentado após promulgada a atual Constituição bra
sileira. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, Ruy Cime Lima, Miguel 
Seabra Fagtmdes, Hely Lopes Meireles (alguns dos quais chegaram a 
sentir os ventos provocados aos 5 de outubro de 1988) e outros saudo
sos mestres deixaram firmes pegadas na história de nosso direito ad
ministrativo e seguem influenciando, atualmente, os esforços que bus
cam promover o desenvolvimento desta área da ciência jurídica. Sem 
embargo, não devemos olvidar que suas teses e entendimentos podem 
não estar em sintonia, nalgum ponto, com os ditames da CF/1988. Daí 
a necessidade de repensá-los, acrisolando-os de uma eventual deformi
dade que, mesmo imperceptível na aurora de então, não sobreviveria 
ao crivo operado pela Carta que hoje expressa os valores eleitos pelo 
povo brasileiro. 

3 "Para nós, não é mais admissível compreender e muito menos seguir apli
cando o processo penal sem a filtragem constitucional. O Código de Processo 
Penal, de 1941, não está superado apenas pelo tempo. Está superado também 
por força da incompatibilidade normativa com o Texto de 1988, em cujo bojo 
se construiu um sistema de garantias individuais com abrangência suficiente 
para fazer evaporar diversos dispositivos do nosso CPP" (Oliveira, 2005: 3). 
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. Se antes a verdade sabida era perfeitamente admissív . -
maiS se pode aceitá-la sem ferir de morte a am l'tud del, hoJe nao 
d f · . - P 1 e o direito d e esa que a Constituiçao consagra4 Se antes d. . . . e 
administrativo bl' d · a zscrzczonarzedade do ato 

, J . m ava-o a qualquer depuração J·urisdicional ho,ie o 
acesso a ustiça nin ' d 'd ' J 

. 5 . , . guem uv1 a, toma-o sindicável sob 0 ân lo d 
le~a!tidadde, Ilummando certos aspectos para extirpá-los das r~as doa 
men o o atb editad t · 

A • h A • o, es e Sim a ser preservado em obséquio à convi 
vencia armoruca entre os Poderes. -

Isso não significa, em absoluto- e este é o ponto ue ue f . 
-,que todo produto resultante da atividade criativa le~ad:f a rob nsar 
tanho deva ser simplesmente abandonado6 M 't d c~ o an-r ' ' U1 o o que se disse h I 

mi eruos segue servindo como espelho da verdade Os e . a 
de Jes t- , . nsmamentos 

. d uses abo ai pa:a confirmar essa constatação. Muitos os observam 
e am a os o servarao por sucessivas gerações 

A obviedade do que b d · 
. 1 b d aca o e retratar, entrementes J·ustifica se seJa em ra a para 1· 1 ' -

t Igar o a erta contra preconceitos que se poderiam le-
van ar em menoscabo a - d 
t 1 , . 1 , concepçoes e nossa doutrina administrativis-

baasctaassticad~e o sodfato de terem partido de uma realidade naturalmente 
n e Iversa a atual Se d d 

Cidadã n ; n~ a po e escapar ao cotejo com a Carta 
1988 AI em tu~o ~av~ra de ficar retido na primavera de outubro de 

. llgumas Ideias, e certo, passaram ilesas. Outras deverão fazer 
um reca em seus argumentos estrutu 
sul ta do , r , rantes, mantendo-se em seu re-

E 
pr,a ~co mesmo que a custa de uma ampla reforrnulação 

sta ultima alt ti , · 
tiva, ela ad . . er~a va e a q~e se propõe diante do terna da nega-
tu . p 1 Irn rn_rm.straçao, em aplicar certa lei por tê-la como inconsti
cw~a : prurur-lhe nova base teórica, embora mantendo a osi ã 

que VICeJou entre a maioria dos pensadores que anteced p ç-o 
dos pós-1988. eram a geraçao 

4 "Anote-se or fim · A • 

liza inteir~~ente c~~u: :;17~~~~~1~ do de~ido processo legal se incompatibi
sabida', que seria o conhecime t e sançoes c?m base na chamada 'verdade 
quem deva proceder à im osi ; o pessoa_! e drreto da infração por parte de 
do fato" (Mello, 2005: 787{ ç o da sançao, ou a notoriedade de determina-

s "O controle judicial dos atos ad · · · · · . , . 
ao exame de sua legalidade . ~strativos d!s~:~~wnanos deve-se limitar 

de mé~i~o do ato irnpugnad~.e;~:~e~:e:~ {;~~~~~~2~~;dentr:r na_ análise 
tor: ministro Félix Fischer, DJ de 2410912007). ' !DF, 3 Seçao, rela-

6 "Claro que há muito a ser melhorado M , b 
sempre o novo é efetivamente . ~s e om que se lembre que nem 
melhor" (Oliveira 2005· no:o, e, .P~Or, nem sempre necessariamente 

' · p. xx, nota a 4" ed1çao). 
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3.2 Uma tentativa de reestruturação de uma ideia já conhecida 

O princípio da legalidade, sem dúvida, tem evoluído para que sua 
inteligência não entre em rota de colisão com a noção de supremacia da 
Constituição. Ao administrador cabe, sim, observar primeiramente a 
Carta Magna7 e, ademais disso, ver as leis com o foco de luz produzido 
pela força normativa irradiada daquela. Aplicar a Constituição dire
tamente, se necessário for8

. Interpretar as leis segundo o conjunto de 
comandos que lhes dá sustentação. 

Da verdade dessas assertivas parece nascer a necessidade de ou
torgar-se à administração pública o dever-poder de negar aplicação à 
lei quando reputá-la avessa à Constituição. Se lhe é imposto primeira
mente atender a esta, e somente depois às leis, não lhe deveriam estar 
fechadas as portas que dão acesso ao controle de constitucionalidade, 
ainda que para um caso específico e sem representar a última palavra 
sobre o assunto à vista da universalidade da jurisdição. 

Essa conclusão, na minha modesta visão, é apressada e está a me
recer maior reflexão. 

O ponto central está, acredito, na segurança jurídica que deve impe
rar nas relações travadas entre o Estado e o cidadão, como princípio de 

7 "O princípio da legalidade, mesmo para o administrador, deve ser com
preendido não como um limite intransponível, mas uma das referências na 
promoção do interesse público primário - que nem sempre coincide com a 
expressão literal da lei - a partir das normas e princípios constitucionais. 
Antes não se admitia pudesse a Administração reportar-se autônoma e dire
tamente à Constituição, todavia, tendo-se nesta inserido um capítulo espe
cífico da Administração Pública, parece indiscutível tal abertura ao agente 
administrativo, dentro de sua esfera de competência, e não apenas ao juiz" 
(Moreira, 2005: 405). 

8 "1. Na medida em que a Administração está, pela própria Constituição, vin
culada diretamente a outros princípios que não só o da legalidade, transpare
ce não ser pela ausência de lei formal, salvo reserva constitucional específica 
(não bastando a reserva genérica do art. 511, Il), que deixará de realizar as com
petências que lhe são próprias. 2. Se a Constituição dá os fins, implicitamente 
oferece os meios, segundo o princípio dos poderes implícitos, concebido por 
Marshall. Os preceitos constitucionais fundamentais, incluídos os relativ~s 
aos direitos fundamentais sociais, têm eficácia direta e imediata. A consti
tucionalização da Administração 'fornece fundamento de validade para a 
prática de atos de aplicação direta e imediata da Constituição, independent~

mente da interposição do legislador ordinário' (Luís Roberto Barroso)" (Tn
bunal Regional Federal da 1 íl Região, AMS 2006.33.00.008424-9/BA, 51 Turma, 
relator: desembargador federal João Batista Moreira, D] de 17/05/2007). 
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~ande relevo para~ Constituição de 1988 e elemento de alta significa
çao p~ra a construçao de um autêntico Estado democrático de direito9. 

A .administração pública é de vedar-se a negativa na aplicação de 
um,a le.I, mesmo que a conceba como inconstitucional, não porque a lei 
esta ac1ma da Constituição, mas porque é essa mesma Constituição que 
não lhe autoriza essa postura10. 

Com efeito, a insegurança que se estabeleceria acaso reconhecida 
essa ~ossibilidade ao administrador seria de grandes proporções. A lei, 
cuja 1mperatividade é assegurada justamente para manter estáveis as 
relações intersubjetivas que são tecidas a todo momento numa socie
dade, pouco contribuiria para a segurança nos laços mantidos entre 
o administrado e a administração. Afinal, quando ao administrador 
~ce~dess~ ~ lâmpada da desvalia constitucional da obra edificada pelo 
orgao legitimamente investido dessa função, a lei deixaria de ter sig
nificação. 

É importante destacar, aqui, que a esmagadora maioria dos litígios 
travados no Poder Judiciário em torno da constitucionalidade de uma 
~ei vem acompanhada de argumentos respeitáveis de ambas as partes 
mteressadas. Poucas, raras mesmo, são as leis flagrantemente inconsti
tucionais, aquelas que assim são vistas quase que sem sérios pontos de 

9 
"Pois bem, considerando o status constitucional do direito à segurança jurídi
ca (art .. 5~~,. caput), projeção objetiva do princípio da dignidade da pessoa hu
mana (Inciso III do art. 1 11

) e elemento conceitual do Estado de Direito tanto 
quan~o l~v~do em linha de consideração a lealdade como um dos con;eúdos 
do prmC1pi_o da moralidade administrativa (caput do art. 37), faz-se imperioso 
o :;conhecrm~nto de certas situações jurídicas subjetivas ante o Poder Públi
co (Informativo 471 do STF, MS 25.116, relator: ministro Carlos Ayres Britto 
seção Transcrições). ' 

10 
Sinalizando em ~entido contrário, a despeito de não enfrentar especifica
mente e~sa ~uest~o, tem-se o seguinte precedente do Supremo: "O controle 
de c.onstituciOnalida?~ ,d~ lei ou dos atos normativos é da competência ex
c.lusiva ?o Poder JudiCiario. Os Poderes Executivo e Legislativo, por sua che
fi~- e 1sso_me~rno tem ~ido questionado com o alargamento da legitimação 
ativa na a,ça~ direta de Inconstitucionalidade -,podem tão só determinar 
aos ~eus orgaos subordinados que deixem de aplicar administrativamente 
as le1s ou atos com. f~rça de lei que considerem inconstitucionais" (ADI-MC 
221/DF, relator: ffilnlStro Moreira Alves, julgamento em 29/10/1990, D] de 
22/03/1993). Cabe lembrar, adernais, embora editado há muitas décadas 

0 
enunciado da Súmula 347 do STF: "O Tribunal de Contas no exercício de 
suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das l~is e dos atos do 
poder público". 
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vista contrários. Basta, para revelar a verdade dessas ponderações, exa
minarmos os julgados do Supremo Tribunal Federal em controle con
centrado de constitucionalidade: muitos, muitos mesmo, são fruto do 
dissenso, de acaloradas discussões. Mesmo os tomados unanimemente 
não escapam a sérios debates prévios levantados sobre os inúmeros 
problemas relacionados com a questão a ser destrinçada. . 

Por isso, arvorar-se o administrador em tal papel encerrana exage
rado comprometimento da segurança jurídica. Essa missão é reservada 
- a vontade é da Constituição mesma - aos órgãos que integram o 
Poder Judiciário11, legitimamente investidos nesse dever de dar a pa
lavra final nos conflitos que resultam do convívio social. Preparam-se 
exatamente para isso, e é a necessidade de conferir-se a maior amplitu
de possível ao Judiciário, como última trincheira do cidadão, que justi
fica a instabilidade transitória produzida pela pendência judicial. 

Não é de admitir-se o exame da constitucionalidade de uma lei 
nem mesmo pelos órgãos de cúpula, ou de maior representação, que 
se engastam na estrutura hierarquia do Poder Executivo. Primeiro, 
porque, repita-se, é vontade da Constituição, no que assenta e dá fun
damental relevo ao princípio da separação dos Poderes, reservar aos 
integrantes do Poder Judiciário o delicado exame sobre a validade de 
um diploma legal haurido da atividade do Poder Legislativo, compos
to por membros democraticamente eleitos pelo povo. Precisamente em 
razão dessa conformação é que se outorgou ao presidente da República 
a competência de deflagrar o controle concentrado de constitucionali
dade (CRFB, art. 103, I). Demais disso, idêntico comprometimento da 

segurança jurídica se teria neste caso. 
Pense-se no seguinte exemplo: o presidente da República, valen

do-se de modo legítimo da sua competência em derrubar um proje
to de lei aprovado pelo Congresso Nacional, veta-o por considerá-lo 
afrontoso à iniciativa de lei que lhe é reservada. Como esse veto não é 
insuperável, convergem deputados e senadores, em número suficiente 
a compor a maioria de todos os seus membros, em solapá-lo e, assim, 
dar nascimento à nova lei. Poderia o presidente da República se negar 
a aplicá-la, por si mesmo, reputando-a inconstitucional? O choque ins
titucional que surgiria bem reflete a insegurança jurídica a ser evitada. 
Que se acione o controle de constitucionalidade perante o Judiciário, 

11 Exceto no que tange ao Conselho Nacional de Justiça, no qu~ se ~ep~sit?u 
tão somente um feixe de atribuições administrativas e correc10na1s, nao JU-
risdicionais (CRFB, art. 103-B, § 4g). 
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limitando-se a instabilidade ao plano democrático que se reflete no in
terior de um processo judicial adstrito às injunções do devido processo 
legal. 

O mesmo pode ser dito em relação a órgãos de maior represen
tação, como o Conselho de Contribuintes12 ou a Junta de Recursos do 
INSS. Não podem questionar a presunção de constitucionalidade que 
acompanha a lei, que é o produto de um conjunto de atos realizados no 
interior do Congresso Nacional, e isso, repita-se, para não arranhar a 
segurança jurídica que a Constituição Federal tanto preza. 

Em suma, ao se dizer que não cabe ao administrador negar a apli
cação de uma lei por tê-la como incompatível com a Constituição, não 
se está a afirmar que a lei sobrepõe-se àquela que lhe dá fundamento 
de validade. É para assegurar a segurança jurídica, projetada no prin
cípio da presunção de constitucionalidade das leis, que essa opção lhe 
é obstada. Portanto, é a Constituição que assim quer definido o proble
ma ora em foco. 

3.3 Decisão do STF em controle difuso de constitucionalidade 

Não obstante a linha de argumentação que vem tentando se dese
nhar até agora, convém seja aclarada uma situação que, dado o caráter 
excepcional que a acompanha, reclama encaminhamento diverso, em
bora não infirme, como se verá, os alicerces acima lançados. 

Refiro-me à viabilidade de uma lei não ser aplicada pela adminis
tração pública quando o Supremo Tribunal Federal a tenha por incom
patível com a Constituição. 

Não faço alusão, neste andaime, às leis ou atos normativos já ful
minados em controle concentrado de constitucionalidade. O efeito 
vinculante ostentado pela decisão judicial proferida se encarrega de 
impor ao administrador sua observância, negando aplicação à lei in
constitucional, até mesmo porque, a bem da verdade, já fora expulsa 
do ordenamento jurídico. 

Quero destacar, sim, as leis ou atos normativos que o Excelso Pre
tória tem-nos por inconstitucionais em sede de controle difuso, concre
to, interpartes. A solidez do julgado, embora não comporte eficácia erga 
omnes nem efeito vinculante, autoriza seja a lei tisnada por tal mácula 

12 A propósito, eis o enunciado da Súmula 2 do Primeiro Conselho de Contri
buintes do Ministério da Fazenda: "O Primeiro Conselho de Contribuintes 
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei 
tributária". 
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desrespeitada pela administração pública, em obséquio à força normati
va da Constituição e à autoridade das decisões do Supremo Tribunal 
Federal13. Reforça-se essa possibilidade num Estado onde a jurisdição 
constitucional é exercida com seriedade e responsabilidade pela Cor
te incumbida da magna função de zelar pela guarda da Constituição, 
como se dá em nosso país. Deveras, não me vem à memória caso algum 
em que o Supremo Pretória, declarando a inconstitucionalidade de 
uma lei - necessariamente pelo seu órgão plenário, haja vista exigir-se 
quórum qualificado para proceder-se a este exame -, mesmo que em 
controle difuso, tenha voltado atrás para vê-la como constitucional. 

Disse que, nessas condições, não se tem uma superação das razões 
articuladas no tópico antecedente. Efetivamente, após a declaração da 
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que no 
campo de um processo subjetivo, a presunção de constitucionalidade 
da lei está por demais abalada. E a segurança jurídica conspira, justa-

13 Se até mesmo a coisa julgada vem sendo relativizada ultimamente quando 
em confronto com decisões tomadas pelo Supremo, quer no controle con
centrado, quer no difuso - nessa direção caminha o§ }!l do art. 475-L do 
CPC -, não há como erigir a segurança jurídica como argumento suficiente 
a impedir que a administração pública deixe de aplicar lei ou ato normati
vo declarado inconstitucional mesmo na via do recurso extraordinário. Vale 
transcrever, ante sua pertinência, a manifestação do ministro Gilmar Men
des relativamente à inaplicabilidade da Súmula 343 do STF quando em jogo 
a autoridade de decisão da Excelsa Corte, mesmo que no controle difuso de 
constitucionalidade: "Ora, se ao Supremo Tribunal Federal compete, preci
puamente, a guarda da Constituição Federal, é certo que a sua interpretação 
do texto constitucional deve ser acompanhada pelos demais Tribunais, em 
decorrência do efeito definitivo absoluto outorgado à sua decisão. Não estou 
afastando, obviamente, o prazo das rescisórias, que deverá ser observado. 
Há um limite, portanto, associado à segurança jurídica. Mas não parece ad
missível que esta Corte aceite diminuir a eficácia de suas decisões com a 
manutenção de decisões diretamente divergentes à interpretação constitu
cional aqui formulada. Assim, se somente por meio do controle difuso de 
constitucionalidade, portanto, anos após as questões terem sido decididas 
pelos Tribunais ordinários, é que o Supremo Tribunal Federal veio a apreciá
las, é a ação rescisória, com fundamento em violação de literal disposição de 
lei, instrumento adequado para a superação de decisão divergente. Contra
riamente, a manutenção de soluções divergentes, em instâncias inferiores, 
sobre o mesmo tema, provocaria, além da desconsideração do próprio con
teúdo da decisão desta Corte, última intérprete do texto constitucional, uma 
fragilização da força normativa da Constituição" (Informativo 498 do STF, 
RE 328.812, relator: ministro Gilmar Mendes, seção Transcrições). 
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decisão do Supremo Tr~bnunseqluFendte relcusa a sua aplicabilidade quando 

a e era aponte ne d" -
que tomada em controle difus . . d. ssa Ireçao - mesmo 
erga omnes e do efeito v · I o, JUn Icamente desassistida da eficácia 

f 
. meu ante que cercam os p b" . 

a enção de constitucion l"d d . rocessos o Jetívos de 
a I a e - visto escudad f 

mativa da Constituição q . ' d" . a, agora, na orça nor-
' ue se ura Ia diretament d b 1" d 

vra lançada pelo órgão titular da s bl. - e a a a tza a pala-
da Lei das leis. u Ime vocaçao de velar pela guarda 
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A judicialização da política e a função realizadora 

do Poder Judiciário no âmbito 
das políticas públicas 

Arthur Pinheiro Chaves1 

1 Introdução: a classificação dos direitos fundamentais 

A doutrina constitucional majoritária apresenta a classificação dos 
direitos fundamentais, dividindo-os conforme a ordem cronológico
histórica em que foram sendo constitucionalmente reconhecidos em 
direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira geração. 

Os direitos de primeira geração se referem aos direitos e garantias 
individuais clássicos. Os direitos de segunda geração dizem respeito 
aos direitos sociais, econômicos e culturais decorrentes da noção de 
welfare state, surgida no início do século passado. Por fim, os direitos 
ditos de terceira geração são os direitos que dizem respeito a um gru
po menos determinado de pessoas, de cunho rnetaindividual, como o 
direito a um meio ambiente equilibrado, urna saudável qualidade de 
vida e outros direitos de caráter difuso. 

A lição é retratada pelo ministro Celso de Mello em voto no MS 
22.162/SP, verbis: 

Enquanto os direitos fundamentais de primeira geração (direitos 
civis e políticos) -que compreendem as liberdades clássicas, ne-

1 

Juiz federal substituto da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Pará. 
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gativas ou formais - realçam o princípio da liberdade e os direi
tos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais) 
- que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concre
tas - acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira 
geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atri
buídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o 
princípio da solidariedade e constituem um momento importante 
no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos 
direitos humanos, caracterizados enquanto valores fundamentais 
indisponíveis, pela nota de urna essencial inexauribilidade. 

É em relação ao papel do Poder Judiciário na efetivação precípua 
e efetiva das duas últimas categorias de direitos fundamentais mencio
nadas (2ª e 3ª gerações), através da interferência no fomento das políti
cas públicas a eles relacionadas, que se passa a discorrer a seguir. 

2 Do controle das políticas públicas pelo Poder Judiciário 

Inúmeras decisões judiciais têm sido responsáveis, nos últimos 
anos, pelo direcionamento de políticas públicas de relevância, como a 
obrigatoriedade de fornecimento de medicame~tos a pessoas ~arent:_s, 
a exigência de estudos de prévio impacto ambient~l para a hb~ra~ao 
de produtos modificados geneticamente, o reconheom~nto de due~t~s 
previdenciários a companheiros em relações homoafet1Va~, a possibi
lidade de levantamento de valores de FGTS para casos nao expressa-
mente previstos em lei, entre outras. . 

Ao assim agir, o Judiciário vem atuando como catahsador e tra
dutor da vontade constitucional, se antecipando, muitas vezes, ao le
gislador e ao administrador na busca pela concretização máxima dos 
objetivos traçados no Texto Constitucional. A tal fenômeno se tem dado 
a denominação de judicialização da política. 

O fenômeno reflete o amoldamento do Judiciário a um novo pa
pel, no qual o juiz deixa de ser um mero árbitro pacific.ad?r de confli.tos 
individuais e se torna um agente transformador do duelto, no senti~O 
da realização da justiça material concreta nos temas concerne~tes a.s 
políticas públicas. O Judiciário, portanto: ~eixa de ser ~ poder Ima~
nado por Montesquieu - para quem os JUizes nada mais eram que a 
boca da lei", devendo, por conseguinte, manter uma postura absoluta
mente passiva e neutra em relação a sua aplicação -_e passa a. exercer 
papel político ativo de extrema relevância nas questoes que atmgem a 
sociedade de forma mais sensível e de maneira coletiva. 

Tal mudança de paradigma, contudo, não veio isenta de críticas. 
As mais comuns são a de que a atuação do Judiciário na implementa-
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ção direta das referidas políticas careceria de legitimidade democrática 
e a con~ern~nte ~'~reserva do possível", ou seja, que os recursos públi
cos senam msuficientes para atender a todas as necessidades sociais, 
cabendo ao Estado-administração a tomada de decisões acerca do setor 
prioritário em relação aos quais serão destinados os investimentos dos 
recursos existentes. 

As cr~~~a~ devem ser ~ali~adas e a~sorvidas pelos integrantes do 
Poder Judiclano com consoenoa e sererudade, sem que isso implique, 
contudo, em se afastar do perfil aqui apontado, uma vez que se trata de 
fenômeno irreversível, diante da realidade social e política posta. 

. Fazen~o-~e a ~~se das c~~tic~s apontadas no que conceme à pri
meira, relativa a ausencia de legttirrudade democrática, merece ser recha
çada, na medida em que referida legitimidade existe e resulta de impo
sitivo ~e ~rdem c~nstitucional, perceptível no momento em que 0 Texto 
Constitucional deixa de ser mero reprodutor de garantias e liberdades 
passando, também, a prever promessas sociais a serem implementadas' 
fazen.do-~e necess~i~, portanto, para o efetivo controle da aplicaçã~ 
constituciOnal - atiVIdade que é da própria essência do Poder Judiciá
rio -, uma postura positiva, no sentido da concretização das referidas 
promessas sociais, seja obrigando o poder público a agir, seja agindo de 
forma substitutiva, na hipótese de omissão dos demais Poderes. 

A tese já foi bem exposta pelo ministro Celso de Mello, na ADPF 45 
MC/D~, es~larecendo que a atuação do Judiciário, ainda que em bases 
excepcionais, pode e .deve ocorrer quando "os órgãos estatais compe
tentes, por descumpnrem os encargos político-jurídicos que sobre eles 
in~idem: vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e 
a mtegndade dos direitos individuais e/ou coletivos impregnados de 
estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de 
conteúdo programático". 

Percebe-se, portanto, que o novo perfil assumido pelo Judiciário · 
tem plena ~egitimidade democrática, não violando, ademais, o princípio 
de. sep.ar~çao dos Poderes, sendo, na realidade, reflexo do papel do pró
pno direito e do Estado na moderna "sociedade do bem-estar", a que se 
refere Mauro Cappelletti em sua obra Juízes legisladores? A complexidade 
~a socie~ade contemporânea, portanto, reclama essa atuação do Judiciá
no,. servmdo como instrumento de controle dos representantes do povo 
no Implemento de políticas públicas de busca do bem-estar social. 

Em relação à crítica da "reserva do possível", é um limite de fato 
exis:ente, mas que não deve ser visto, no Brasil, como empecilho ines
capavel, nem do mesmo modo que nos países onde a distribuição de 
renda é mais simétrica e as políticas públicas mais efetivas, dispensan-
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do o controle jurisdicional mais intenso. No nosso país, as realidades 
social e política existentes dão margem de manobra ao Judiciário bem 
maior, sem que isso implique, obviamente, em ser irrestrita, devendo 
estar pautada por certos parâmetros balizadores. 

Os parâmetros balizadores da atuação jurisdicional são o do "núni
rno social", de um lado; e o da avaliação do impacto da decisão sobre os 
orçamentos públicos, de outro. Em nome do padrão do "mínimo social", 
os juízes não devem hesitar em suas determinações concernentes à efeti
vação de políticas públicas, quando isso se mostrar imprescindível e fac
tível para a manutenção de um padrão social mínimo de convivência. No 
âmbito do mencionado factível, de outra banda, é que há de se aferir o as
pecto balizador do impacto sobre o orçamento, devendo a razoabilidade 
da medida determinada em sede judicial ser demonstrada à luz do caso 
analisado em concreto, podendo ser adotadas, de forma a se obter a solu
ção ponderada e possível, saídas criativas, corno a fixação de prazos mais 
flexíveis e compatíveis com o processo de elaboração orçamentária. 

3 Conclusão 

Postas e superadas as críticas, percebe-se, por fim, que o novo pa
radigma de magistrado cobra do juiz estar consciente de suas limita
ções, mas, ao mesmo tempo, do papel político que exerce, exigindo-lhe, 
adernais, urna sensibilidade social e um leque de conhecimentos muito 
maior do que se lhe exigia em outros tempos. Exige-se-lhe, portanto, 
estar consciente de que os juízes não podem tudo, nem devem poder, 
na medida em que não são "super-heróis" constitucionais, capazes de 
dar pleno e imediato cumprimento aos desideratos do Texto Magno. 
Malgrado isso, podem muito, dentro dos parâmetros balizadores apon
tados, e, nessa perspectiva, têm por obrigação exercer o seu poder-dever 
de forma a dar sempre um passo maior no sentido de se alcançar a cons
trução de urna sociedade mais justa, solidária e igualitária. 
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O controle judicial das políticas públicas, a reserva 

do possível e os direitos fundamentais 
no Estado constitucional de direito 

Alcioni Escobar da Costa Alviml 

A atuação do Pod J d' · ' · 
um tema polêmico. Qu:~ti: Ic~ano n.o c?ntrole das políticas públicas é 
que haveria ofensa ao princí;;o s;~ prmcip:lrn:nte, sua legitimidade, já 
seus limites pois a ex - . separaçao os Poderes, bem corno a 

fera da atu;ção discri~:~::~~a~~~:s ;staria: exclusiva.~ente, na es-
reserva do possível. xecutivo e condiciOnada pela 

Certo é que tais críticas em rela ã d . 
ciais, corno saúde e educ - ç o a etermmados direitos so-

açao, comumente denorn· d d d' . 
damentais concretizados (B . C ma os e zreztos fun-
cepção de que o efetivo a ranco, oe~ho; ~e~des, 2002: 151), diante da per-

e mais propriamente o p:~~o i: t~xs :.rre~tos concretiza o direito a vida 
têm inibido a atuação do Podpe I da. .~~dade da pessoa humana, não 

_ r u ICiano. 
Nao se pode perder de vista ue 1 - . . 

as normas constitu . . q. , em re açao aos direitos sociais, 
CIOnais que os veicula d d 

concretização a ernx'ssa-o de . 'd rn ernan am, para sua plena 
, norrnativ1 ade futu · ~ . 

uma forma geral um di're·t d d ra, Ja que veiculam, de 
I , I o a a a prestação t · 1 .,... 1 

fatica transcende a dis - ma ena · .1a constatação 
cussao acerca de sua classificação corno normas 

t Juíza federal substituta da 3a v, -
nas. ara da Seçao Judiciária do Estado do Arnazo-
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tão somente programáticas, no sentido de traduzirem um compromis-

so político, ou normas de aplicação imediata. . , . . . 
Entretanto essa necessidade não elide a eflcac1a d1reta de ta~s ~or-

mas constitucionais em relação ao mínimo existencial, como d1re1tos 
fundamentais que 0 são, nem tampouco seu caráter vincu~ru:te, porque 
é expressão da concepÇão de Estado assumida pel~ constitu~te. . 

Neste sentido, Krell (2002: 38) declara que: Em relaçao aos di-
reitos sociais, 0 dispositivo da aplicação imediata g.anha. uma outra 
função, visto que estes devem ser tratados de maneua diferente dos 

d . ·t clássicos na defesa contra o poder estatal. Nesse contexto, o 
ue1 os . , · · f 
t. 52 § 111 impõe aos órgãos estatais a tarefa de max1m1zar a e I-

ar 1go , , . . . d" - t · · 
cácia' dos Direitos Fundamentais Soc1a1s e cnar con 1çoes ma enrus 

para sua realização". 
R 1 · anal1·sar 0 controle das políticas públicas voltadas e eva, po1s, . . 

para os direitos supramencionados, quando estas se denotam me~-
cientes e insuficientes, isso diante de um de seus contrapontos, que e a 

reserva do possível. , . , . , , 
Sob a ótica da ciência do direito, a expressão "pohhca pubhca e 

entendida sob diversos enfoques, destaco: "As Políticas p~blicas c?n
sistem em instrumentos estatais de intervenção na econom~a e. na VIda 
privada, consoante limitações e imposições pre;i~tas na propna Con_s
tituição, visando assegurar as condições necessanas para a conse~~ao 
de seus objetivos, 0 que demanda uma combU:ação de vontade política 
e conhecimento técnico" (Gouvêa, citado por Appw, 2005: 143-4). 

Apesar da inexistência de definição consensual, alguns elementos 
permeiam necessariamente a ideia do que poss: ser identificado ~o~o 
uma política pública, quais sejam, a int;rvençao .es~ata: a asso~açao 
entre elementos técnicos e vontade pohtica e a hmltaçao desta mter
venção pelas imposições constitucionais e materiais. 

Frente a este último elemento é que se apresenta a reserva do pos-

sível, cuja concepção teórica, segundo Krell (2002: 52): 

[ ... ] na verdade representa uma ada~tação de um dos topo~. d;. 
jurisprudência constitucional alema (Der Vorbehalt de: 1_0-ogl à 
chen), que entende que a construção de direitos subJ:tiv~s. 
prestação material de serviços públicos pelo E~tado esta sujeita 
à condição sobre a disponibilidade dos respectivos recursos. Ao 
mesmo tempo a decisão sobre a disponibilidade dos mesmos 
estaria localiz~da no campo discricionário das decisões gover
namentais e dos parlamentos, através da composição dos orça-

mentos públicos. 
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Ocorre que não se pode perder de vista a situação de marcante de
sigualdade no Estado brasileiro. À revelia do desenvolvimento econô
mico e tecnológico, permanecem ainda milhares de pessoas em situação 
de abandono social, distantes dos reflexos advindos de tal desenvolvi
mento. Ainda, não se pode ignorar que o quadro de exclusão social pos
suiu contornos e drarnaticidade distintos a depender da região do país, 
sendo, pois, mais acentuada em umas do que em outras localidades. 

Sobre a questão aduz Fábio Konder Cornparato (2005: 529): "Ora, 
a partir dos anos 70, corno assinala o Relatório Mundial sobre o Desen
volvimento Humano de 1999, das Nações Unidas, a humanidade em 
seu conjunto vem sendo submetida a um processo fortemente contra
ditório de unificação técnica e desagregação social". 

Outro fator a se considerar é que, corno já apontado por muitos, o 
estágio de avanço de conquistas sociais alcançadas no Estado democrá
tico social, cujo marco jurídico-histórico significativo é a Constituição 
do México, em 1917, e a de Weirnar, em 19192

, e que "reclama para si a 
atribuição de agir de founa positiva, alterando as condições materiais 
originárias de seus cidadãos, de molde a garantir igualdade real de 
oportunidades, através da atuação dos órgãos da Administração Públi
ca" (Appio, 2005: 145), mesmo que historicamente superado em muitos 
países, ainda não se fez presente em diversos rincões deste país, corno 
já mencionado. 

Nessa peculiar configuração fática, os limites para a atuação do 
Estado, ao implementar as políticas públicas, não podem ser rnensura
dos sem que se pondere que os parâmetros mínimos de urna existência 
com dignidade não foram alcançados e que somente por intermédio 
dessas políticas é que se garante o acesso igualitário às condições de 
vida para toda a população. 

Diante de tais condições e do texto da Constituição Federal de 
1988, que, ao tratar dos objetivos da República, traduz urna preocu
pação na promoção do desenvolvimento social, não pode prosperar o 

2 Sobre essas duas constituições, Fábio Konder Comparato (2005: 189) declara: 
"O Estado da democracia social, cujas linhas-mestras já haviam sido traça
das pela Constituição mexicana de 1917, adquiriu na Alemanha de 1919 uma 
estrutura mais elaborada, que veio a ser retomada em vários países após o 
trágico interregno nazifascista e a 2íl Guerra Mundial. A democracia social 
representou efetivamente, até o final do século XX, a melhor defesa da digni
dade humana, ao complementar os direitos civis e políticos - que o sistema 
comunista negava - com os direitos econômicos e sociais, ignorados pelo 
liberal-capitalismo". 
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raciocínio de que o caráter finito dos recursos materiais diante da infi
nita gama das necessidades humanas é suficiente para justificar todas 
as opções do Estado e, mais propriamente, sua inação, afastando, por 
via de consequência, qualquer atuação positiva do Poder Judiciário, 
mesmo que em situações-limite. Isso sob pena de se permitir que as 
disposições constitucionais tomem-se expressões desprovidas de sig
nificado real e vinculante e que se ignore urna das premissas do Estado 
constitucional de direito, qual seja, de profundo comprometimento dos 
agentes estatais com as disposições constitucionais. 

Acerca da necessidade de se conferir efetividade às normas cons
titucionais, o ministro Celso de Mello, em voto, declarou que: 

Não basta, portanto, que o Estado meramente proclame o reco
nhecimento formal de um direito. Toma-se essencial que, para 
além da simples declaração constitucional desse direito, seja ele 
integralmente respeitado e plenamente garantido, especialmen
te naqueles casos em que o direito - como o direito a saúde 
- se qualifica como uma prerrogativa jurídica de que decorre 
o poder do cidadão de exigir, do Estado, a implementação de 
prestações positivas impostas pelo próprio ordenamento cons
titucionaP 

Em relação ao direito a saúde e os limites do dever do Estado de 
assegurá-lo, autores corno Eduardo Appio (2005: 187) defendem que: 

Este dever genérico do Estado - e o correlato direito à vida 
por parte do cidadão - está condicionado pela capacidade or
çamentária do Estado, rendendo ensejo às chamadas "decisões 
trágicas" do legislador e do administrador. A proteção do direi
to à vida não pode ser compreendida como um dever do Estado 
de prover todas as necessidades básicas da universalidade dos 
cidadãos, pois as ações do governo dependem de decisões polí
ticas dos governos eleitos a partir de recursos existentes. 

Outros corno Andreas Krell (2002: 54) defendem a proteção direta 
dos direitos fundamentais sociais, fazendo severa crítica à transposição 
do conceito da reserva do possível para o que denomina "mundo em 
desenvolvimento", sem que se proceda a urna reflexão que o contex
tualize: 

3 RE-AgR 393175/RS, relator: ministro Celso de Mello, D] de 02/02/2007, p. 
140. 
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O mundo "em desenvolvimento" ou periférico, de que o Brasil 
(ainda) faz parte, significa uma realidade específica sem prece
dentes, à qual não se podem descuidadamente aplicar as teorias 
científicas nem as posições políticas trasladadas dos países ricos. 
Assim, a discussão europeia sobre os limites do Estado Social e 
a redução de suas prestações e a contenção dos respectivos di
reitos subjetivos não pode absolutamente ser transferida para o 
Brasil, onde o Estado da Providência nunca foi implantado. 

Em que pese o fato de que implementar políticas públicas seja 
atribuição precípua do Poder Executivo, o Poder Judiciário não pode 
desconhecer a realidade social do país e principalmente a diversidade 
das condições de vida de sua população, já que as consequências de tal 
divórcio social lhe são trazidas para exame. 

Diante do questionamento relativo à insuficiência ou não formu
lação de políticas públicas, a maioria dos administradores argumenta 
que não é possível realizá-las, pois não possuem recursos para garantir 
a satisfação das demandas da população de forma suficiente e eficiente 
e, adernais, que atingir a satisfação desses direitos é urna utopia. 

Ao analisar a limitação material do Estado e a consequente atu
ação da reserva do possível em relação ao direito a saúde e educação, 
Branco (2002: 151) se manifesta no sentido de que: 

De toda a sorte, a doutrina extrai dos direitos fundamentais con
cretizados pretensões de igual acesso às instituições criadas (de 
ensino, de serviços de saúde) e de igual participação nos benefí
cios fornecidos por esses serviços. Aceita-se que também quanto 
aos direitos derivados, a reserva do possível encontra atuação, 
não se revelando contrário à isonomia que o Estado restrinja a 
concessão das prestações ao limite dos recursos existentes. Por 
isso, já se conceituaram esses direitos derivados a prestação 
como direitos "a igual (não arbitrariamente discriminatória) 
distribuição das prestações disponíveis". 

O argumento da limitação material deve ser enfrentado e sope
sado diante das opções de escolha do administrador, o qual não se en
contra absolutamente livre para estabelecer suas prioridades, já que o 
parâmetro destas prioridades está disposto na Constituição de 1988, 
quando esta erigiu corno seu valor máximo e seu vetor de interpretação 
o princípio da dignidade da pessoa humana. 

No quadro social brasileiro, marcado por profundas desigualda
des sociais, há que se superar a alegação de insuficiência financeira, 
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como figura retórica e como justificativa para a inação estatal, e se exi
gir a demonstração de seu lastro probatório. 

É, pois, necessária a prova efetiva de que a satisfação de dado di
reito subjetivo, constante do rol dos direitos fundamentais postulados 
em juízo, é materialmente inviável ao Estado. Ainda a ausência de pre
visão orçamentária também não pode, por si só, configurar um óbice 
a sua execução, devendo ser comprovada, objetivamente, a incapacidade 
econômico-financeira da pessoa estatal4• 

Salienta-se que a reserva do possível mantém-se como argumento 
válido, só que, diante da necessidade de se assegurar o acesso mínimo 
a direitos fundamentais, como saúde e educação, sua análise deve ser 
orientada pela pauta de valores estabelecidos no texto constitucional 
em confronto com as opções da administração pública. 

Há que se considerar não a necessidade de satisfação de todas 
as necessidades do cidadão, por óbvio, inviável, mas a satisfação do 
mínimo existencial com dignidade. Ainda, faz-se necessária a percep
ção de que os direitos sociais possuem diversa densidade normativa, o 
que não significa defender uma hierarquização entre eles, mas que sua 
ponderação deve ser feita de forma a considerar sua relevância em face 
do contexto histórico e econômico no qual se inserem. 

Portanto, ao Poder Judiciário, quando em face do questionamento 
de políticas públicas, notadamente aquelas voltadas para os direitos 
fundamentais concretizados, ciente da excepcionalidade de sua atua
ção, não pode escapar o fato de que tal demanda, mais do que o aspecto 
atinente ao anseio de satisfação de uma pretensão, possui, como pano 
de fundo, a discussão acerca da efetividade do texto constitucional e, 
no imaginário da população brasileira, a possibilidade de crer em sua 
força transformadora e vinculante para os três Poderes da República. 
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Introdução 

Controle jurisdicional do ato 
administrativo discricionário 

Gilda Sigmaringa Seixas1 

A consolidação do Estado democrático de direito vem dando no
vos contornos ao princípio da legalidade, que não mais se resume à 
exigência de observância obrigatória da lei em sentido estrito. Amplia
do, passou a exigir conformidade ao ordenamento jurídico. Em con
sequência direta, vem se ampliando também o espectro de alcance do 
controle jurisdicional sobre atos administrativos discricionários. 

Percebe-se que não mais existe discussão acerca da possibilidade 
de controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários, no que 
tange à sua legalidade e legitimidade. A divergência se instaura a partir 
da adoção da nova perspectiva de alcance do princípio da legalidade, 
que passou a abranger não tão somente a conformidade à lei como ainda 
aos princípios norteadores do ordenamento jurídico. Sob essa nova con
figuração, o antigo princípio da legalidade vem sendo nomeado princí
pio da juridicidade por estudiosos de renome, tais como Juarez Freitas, 
Germana de Oliveira Morais e Carmem Lúcia Antunes Rocha. 

Estudar dois dos princípios que fundamentam o exercício deste 
controle e demonstrar a efetividade de sua realização é a proposta des

te trabalho. 

1 Juíza federal da 26ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. 
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Discricionariedade e controle judicial 

A ~iscric_ionariedade tem aplicação naquelas situações jurídicas 
nas quais a lei confere ao agente da administração liberdade para de
cidir por uma entre várias condutas, desde que - conforme a melhor 
doutrina_ - quaisquer de tais condutas em eleição estejam orientadas 
ao atendimento do interesse público. 

O exercício do poder discricionário pressupõe a existência de hi
pótese na qual a lei confira ao agente a prerrogativa de aferição da exis
tência de uma situação geradora da vontade da administração. Con
figurada tal situação, é a própria lei quem defere ao agente o poder 
de valorar os fatores constitutivos do motivo (situação de fato ou de 
direito que gera a vontade do agente) e do objeto (alteração no mundo 
jurídico que o ato administrativo se propõe a processar) do ato admi
nistrativo a ser praticado, mediante manejo de critérios de conveniên
cia e oportunidade. 

Este poder-dever conferido ao agente público estaria sujeito a con
trole judicial? 

Em seu manual, o professor José dos Santos Carvalho Filho (2006) 

responde negativamente à questão. De acordo com o mestre, 0 controle 
judicial "não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao 
Administrador". "Embora louvável, a moderna inclinação doutrinária 
de ampliar o controle judicial dos atos discricionários, não se poderá 
cheg~r. ao e~tremo ,d_e permitir que o juiz examine a própria valoração 
admnustrahva, legitima em si e atribuída ao administrador". O ilustre 
jurista acrescenta: "O Judiciário, entretanto, não pode imiscuir-se nessa 
apreciação, sendo-lhe vedado exercer controle judicial sobre o mérito 
administrativo". 

Em apertada síntese, o autor entende pela possibilidade de con
trole judicial de atos discricionários, desde que o referido controle se 
ate~a ao exame dos aspectos correspondentes à legalidade de atos 
p~ah_cados com abuso ou em desvio de poder. Ao longo de sua obra, 
o Jurista alerta frequentemente quanto à possibilidade de que o uso de 
sobr:ditos princípios possa vir a representar ofensa ao princípio re
publicano da separação de Poderes, "cujo axioma fundamental é o do 
equilíbrio entre eles ou, como o denominam os constitucionalistas em 
geral, o princípio dos freios e contrapesos". 

Neste ponto, momento anterior àquele no qual passaremos ao es
tudo de corrente de pensamento com posição tanto quanto diversa da
quela defendida pelo professor José dos Santos Carvalho Filho é reco
mendável breve abordagem acerca dos mais fortes contornos a~inentes 
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a dois dos princípios referidos nas passagens anteriores. Reporto-me 

aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

O primeiro daqueles - princípio da proporcionalidade - rece
beu da doutrina alemã seus três principais fundamentos, quais sejam: 
a) a adequação; b) necessidade ou exigibilidade; c) proporcionalidade 

em sentido estrito. 
Por adequação há de ser entendida a exigência de harmonia en

tre o fim almejado pela norma e os meios por ela enunciados para 
realização daquele mesmo fim. A seu turno, o segundo fundamento 

remete a uma análise do grau de ônus, do gravame, imposto aos in

divíduos, em detrimento do propósito de a tingimento do fim público 
pretendido pela norma; e, finalmente, o terceiro (proporcionalidade 
em sentido estrito) exige sejam sopesadas as vantagens, os benefícios 

decorrentes do cumprimento da norma e as desvantagens correlatas 
àquele mesmo cumprimento, mormente relacionadas à restrição de 

direitos. 
Quanto ao princípio da razoabilidade, este se encontra positiva

do no direito brasileiro, no art. 22
, parágrafo único, d, da Lei 4.717, de 

29/06/19652 (que regula a ação popular), e no art. 22 da Lei 9.784, de 

2 Art. 22 São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no 
artigo anterior, nos casos de: 
a) incompetência; 
b) vício de forma; 
c) ilegalidade do objeto; 
d) inexistência dos motivos; 
e) desvio de finalidade. 
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as 
seguintes normas: 
a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribui
ções legais do agente que o praticou; 
b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irre
gular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato; 
c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em vio
lação de lei, regulamento ou outro ato normativo; 
d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em 
que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada 
ao resultado obtido; 
e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a 
fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de com
petência. 
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29/01/1999
3 

(que regula o processo administrativo no âmbito da admi
nistração pública federal). 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2007) defende tese pela qual o princí

pio da proporcionalidade estaria contido no princípio da razoabilidade. 

A autora destaca que o agir razoável guarda necessária relação de pro

porcionalidade entre meios e fins. Cita Diogo de Figueiredo Moreira Ne

to4, que consideraria a razoabilidade um limite ao poder discricionário da 

administração pública. Transcreve daquele autor a seguinte passagem: "0 

3 Art. ~2 A Ad~~stração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 
legalidade, fmahdade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralida
de, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e efici
ência. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre ou
tros, os critérios de: 
I- atuação conforme a lei e o Direito; 
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial 
de poderes ou competências, salvo autorização em lei; 
III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção 
pessoal de agentes ou autoridades; 
IV- atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; 
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de 
sigilo previstas na Constituição; 
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e 
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do in
teresse público; 

VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a 
decisão; 

VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos 
administrados; 

IX- adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de 
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados; 
~ - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, 
a produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que pos
sam resultar sanções e nas situações de litígio; 
XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas 
em lei; 

XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atua
ção dos interessados; 

XIII- interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o 
atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de 
nova interpretação. 

4 Ver Legitimidade e discricionariedade. Rio de Janeiro: Forense, 1989. 
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que se pretende é considerar se deterrnU:tada decisão, atribuída ao Poder 
Público, de integrar discricionariamente uma norma, contribuirá efetiva
mente para um satisfatório atendimento dos interesses públicos". 

Em suma: razoabilidade é o aceitável, o justificável, o tolerável, 
e não representativo de afronta ao bom senso que o agente (público) 
deve atrelar à análise de uma situação e do atuar pertinente. É a medi
da do justo entre a ação (ou estado) e reação. 

Celso Antônio Bandeira de Mello (2007), com a inteligência que lhe 
é peculiar, discorre sobre o tema: 

É claro que a lei não faculta a quem exercita atividade admi
nistrativa adotar providências ilógicas ou desarrazoadas. Ou
trossim, como os poderes administrativos são meramente ins
trumentais, isto é, servientes de um dado escopo normativo, a 
validade de seu uso adscreve-se ao necessário para alcançá-lo. 
Toda demasia, todo excesso, toda providência que ultrapasse o 
que seria requerido para - à face dos motivos que a suscitaram 
- atender o fim legal, será uma extralimitação da competência 
e, pois, uma invalidade, revelada na desproporção entre os mo
tivos e o comportamento que nele se queira apoiar. 

E continua: "A razoabilidade - que, aliás, postula a proporcionali
dade, a lealdade e a boa-fé - tanto como o respeito ao princípio da iso
nomia - são princípios gerais do Direito que também concorrem para 
conter a discricionariedade dentro de seus reais limites, assujeitando os 
atos administrativos a parâmetros de obediência inadversável". 

O jurista pontua, ainda, ao discorrer sobre a necessidade de moti
vação dos atos administrativos: 

[ ... ] por mais honrados, dignos e confiáveis que sejam certos 
agentes públicos, nem por isso são seres perfeitos. A perfeição é 
atributo divino. Todos os homens são passíveis de se equivocar 
ou de incorrer nas inevitáveis falências inerentes a seres cona
turalmente limitados, sobremodo quando proferirem decisões 
administrativas. 

O Direito, quando outorga competências públicas, compõe um 
quadro de legalidade em que se confinam as liberdades de op
ção do agente público. Ao expressar os requisitos para a práti
ca de um ato, propõe-se justamente a reduzir a possibilidade 
de que as falências humanas acarretem descompassos entre o 
projeto normativo e a atuação das autoridades que devam levá-lo à 

concreção. (Grifos meus.) 
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E, neste ponto, tendo em vista o "projeto normativo" fincado pe
los legisladores constitucionais e a "atuação das autoridades", propo
nho o seguinte questionamento: caberia ao Judiciário analisar o mérito 
de atos administrativos discricionários adequadamente motivados e 
praticados (ao menos em tese) em conformidade à lei? 

O princípio da proporcionalidade guarda alguns pontos que o 
assemelham ao princípio da razoabilidade. Um e outro outorgam ao 
Poder Judiciário o poder de exercer controle sobre atos estatais, seja 
qual for sua natureza. 

Regra geral, não há razoabilidade quando são inadequados os 
meios utilizados para o atingimento de fins harmônicos ao direito. Por 
meios inadequados devem ser entendidos aqueles consubstanciados 
em medidas arbitrárias ou não consentâneas à finalidade almejada. 
Exemplo de medida arbitrária seria a inclusão em certame voltado 
à seleção de candidatos ao cargo de gari de uma etapa de entrevista 
cujos critérios de avaliação não sejam postos sob conhecimento públi
co. Exemplo de medida não consentânea à finalidade almejada é a exi
gência, constante de edital de concurso público, de que os candidatos 
tenham excelente preparo físico para ingresso no cargo de perito da 
área de informática (afinal de contas, os candidatos aprovados não irão 
exercer funções correlatas ao transporte de equipamentos, mas sim, en
tre outras, de análise de informações neles constantes). 

A ausência de razoabilidade pode decorrer ainda da existência, na 
lei, de conceitos jurídicos indeterminados (interesse público, seguran
ça, saúde, moralidade, notório saber, etc.), ainda que, diante do caso 
concreto, a discricionariedade resultante do uso de tais conceitos fique 
reduzida. A Constituição assegura a todos os brasileiros o direito à saú
de e este direito contém em si o direito de acesso a medicamentos e a 
tratamentos voltados à sua preservação e eventual recuperação. Seria 
razoável o ato administrativo produzido ao fito de indeferir pedido 
para fornecer medicamento de comprovada eficácia no tratamento de 
determinada moléstia? A escolha dos medicamentos destinados a for
necimento gratuito (à população) consubstancia-se em ato discricioná
rio sujeito a arbítrio exclusivo do agente da administração? 

O desembargador federal João Batista Gomes Moreira, em sua 
tese de doutorado5, informa-nos sobre a existência de quatro momen
tos do controle judicial da discricionariedade. De acordo com o autor, 

5 Direito administrativo: da rigidez autoritária à flexibilidade democrática, publicada 
pela editora Fórum, em 2005. 
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num primeiro momento, postulou-se a dicotomia entre ato administra
tivo vinculado e ato administrativo discricionário, até chegar-se à con
clusão de que não haveria atos administrativos totalmente vinculados 
nem total discricionariedade. Os atos administrativos revelar-se-iam 
mais ou menos discricionários se observados numa escala gradativa de 
mínimo a máximo. 

Num segundo momento, passou-se a entender que a gradação 
diria respeito somente a alguns aspectos do ato. Sob esta perspectiva, 
nunca haveria discricionariedade (salvo mui residualmente nos ele
mentos competência, forma ou finalidade), e a liberdade do administrador 
residiria exclusivamente na avaliação da conveniência e oportunidade 
de praticar o ato e na escolha de seu objeto. Sob tal entendimento, a 
discricionariedade seria isenta de apreciação judicial e consubstanciar
se-ia no até então intocável mérito do ato administrativo. 

No terceiro momento, veio a admitir-se que a existência e congru
ência dos motivos em relação ao objeto pertenceriam à legalidade e 
que, por isso, sujeitar-se-iam a controle judicial. 

O quarto momento, correspondente às exigências de nossos novos 
tempos, não só defere ao controle judicial a análise pertinente à exis
tência (e suficiência) dos motivos em relação ao objeto como também 
submete ao crivo do Poder Judiciário o controle de aspectos tipicamen
te discricionários (conveniência e oportunidade) sob o critério da razo
abilidade. 

São do magistrado as ponderações seguintes: 

A avaliação judicial da conveniência e oportunidade, bem como 
da adequação dos motivos ao objeto do ato administrativo, con
cluirá por uma das seguintes situações: 

a) o ato é indiscutivelmente conveniente e oportuno e o respec
tivo objeto está sincronicamente relacionado com os motivos 
(zona de certeza positiva); 

b) é evidente sua inconveniência e inoportunidade e/ou a disso
nância entre os motivos e o objeto (zona de certeza negativa); 

c) conquanto possa não parecer a melhor solução, o ato é aceitá
vel sob os referidos aspectos. 

É o que Juarez de Freitas chama de controle do demérito do 
ato administrativo. O administrador deve perseguir o melhor 
resultado, a solução ótima, pois está sujeito a outros controles, 
"incluindo o político, em seu sentido restrito, e o da própria opi
nião pública, dado que o povo é o maior interessado no corre
to andamento da atividade administrativa. O controle judicial 
contenta-se, porém, com a alternativa razoável. O ato só será 
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invalidado judicialmente se desbordar dos limites aceitáveis 
(zona de certeza negativa) o que determina na dúvida seja con
firmado, salvo a incidência de princípio específico - como o da 
precaução, de que resulta a máxima in dubio pro natura. O méri
to do ato administrativo, admitindo-se o critério da concepção 
tradicional, restringe-se a essa área de soluções aceitáveis sob o 
critério de razoabilidade. Há para o juiz, aqui sim, uma espécie 
de presunção de legitimidade, que determina manutenção do 
ato razoável"6. (Moreira, 2005) 

Neste ponto, voltemos atenção aos principais contornos do princí
pio da juridicidade. São de Juarez de Freitas (1999: 60-1) as ponderações 
seguintes: 

Assim, a subordinação da Administração Pública não é apenas 
à lei. Deve haver o respeito à legalidade sim, mas encartada no 
plexo de características e ponderações que a qualifiquem como 
razoável. Não significa dizer que se possa alternativamente obe
decer à lei ou ao Direito. Não. A legalidade devidamente adje
tivada razoável requer a observância cumulativa dos princípios 
em sintonia com a teleologia constitucional. A submissão razoá
vel apresenta-se menos como submissão do que como respeito. 
Não é servidão, mas acatamento pleno e concomitante à lei e, 
sobretudo, ao Direito. Assim, desfruta o princípio da legalidade 
de autonomia relativa, assertiva que vale para os princípios em 
geral. 

Sob esta mesma perspectiva, Germana de Oliveira Moraes (1999: 

43) propõe a substituição do princípio da legalidade pelo princípio da 
juridicidade: 

A noção de juridicidade, além de abranger a conformidade dos 
atos com as regras jurídicas, exige que sua produção (a desses . 
atos) observe -não contrarie - os princípios gerais de Direito 
previstos explícita ou implicitamente na Constituição. 

A moderna compreensão filosófica do direito, marcada pela 
normatividade e constitucionalização dos princípios gerais do 
Direito e pela hegemonia normativa e axiológica dos princípios, 
com a consequente substituição, no Direito Administrativo, do 
princípio da legalidade pelo princípio da juridicidade, deman-

6 
O autor esclarece que fugiriam a essa orientação os atos políticos ou de go
verno (aqueles praticados por agentes do governo, no uso de competência 
constitucional). 
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da, por um lado, urna redefinição da discricionariedade, e por 
outro lado, conduz a uma redelimitação dos confins de controle 
jurisdicional da Administração Pública. 

Carmem Lúcia Antunes Rocha (1994: 79) também trata do princí
pio da juridicidade e r~ssalta sua importância para se atingir a justiça 
material: "O Estado Democrático de Direito material, com o conteúdo 
do princípio inicialmente apelidado de ' legalidade administrativa' e, 
agora, mais propriamente rotulado de 'juridicidade administrativa', 
adquiriu elementos novos, democratizou-se. A juridicidade é, no Esta
do Democrático, proclamada, exigida e controlada em sua observância 
para o a tingimento do ideal de Justiça social" . 

A valorização do princípio da juridicidade permite ao julgador 
examinar os atos administrativos à luz não só do princípio da legalida
de como também dos princípios da impessoalidade, da igualdade, da 
eficiência, da publicidade, da moralidade, da razoabilidade, da propor
cionalidade, entre outros. Ficou ampliada, em suma, a possibilidade de 
controle judicial da administração. 

Exposto o horizonte e as linhas gerais que norteiam a novel pers
pectiva, passaremos a cuidar, adiante, da demonstração do uso de tal 
novo entendimento - definido pelo desembargador João Batista Go
mes Moreira como correspondente ao quarto momento do controle ju
dicial de atos discricionários - em alguns tribunais pátrios. 

1) Poucos teriam dúvida em incluir no âmbito de atuação discri
cionária da administração o provimento de cargos públicos efetivos 
eventualmente vagos. Lançado o certame e selecionados os mais pre
parados, temos, no entanto, dois momentos distintos: 

No primeiro, indicado pelo desembargador João Batista, remoto, 
era incontroverso o entendimento pelo qual a aprovação em concurso 
geraria apenas mera expectativa de direito à nomeação e que o direito 
subjetivo à nomeação somente surgiria na hipótese sumulada pelo Su
premo Tribunal Federal (STF): "Dentro do prazo de validade do con
curso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo 
for preenchido sem observância da classificação". Ate então, portanto, 
a análise da discricionariedade própria ao ato (administrativo) de no
meação seria vedada ao Poder Judiciário. 

O magistrado indica que o divisor de águas teria surgido com a 
decisão, tomada por maioria pelo STF, em 23/04/1996, no RE 192.568/PI 
(relator: ministro Marco Aurélio, DJ de 13/09/1996). A partir daí, outras 
se seguiram, noutros tribunais, tais como: 
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ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MINISTÉRIO PúBLICO DA 

U N IÃO. ANALISTA PERICIAL EM ECONOMIA. CANDIDATO APROVADO 

EM PRIMEIRO LUGAR. NÃO-CONVOCAÇÃO PARA A POSSE DENTRO DO 

PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREI

TO L ÍQUIDO E CERTO. EXISTÊNCIA. 

1. A aprovação em concurso público gera, em princípio, mera 
expectativa de direito à nomeação, expectativa que se transfor
ma em direito líquido e certo se, dentro do prazo de validade, 
houver violação à ordem de classificação do concurso. 

2. Igualmente, se a Administração deixa transcorrer o prazo de valida
de do concurso, sem a nomeação do candidato aprovado e classificado 
em primeiro lugar, existindo vaga e ficando demonstrada a necessidade 
do serviço, como na hipótese. 

3. Sentença reformada, para conceder a segurança. 
4. Apelação provida. 

Decisão: A Turma, por maioria, deu provimento à apelação, ven
cida a exma. sra. desembargadora federal Maria Isabel Gallotti 
Rodrigues. 

(AMS 2003.34.00.027398-2/DF; relator: desembargador fede
ral Daniel Paes Ribeiro; órgão julgador: 6ª Turma; publicação: 
18/02/2008, e-D]Fl, p. 271; data da decisão: 10/12/2007.) 

Constata-se que a 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da Pri
meira Região, por maioria, entendeu possível a nomeação de candidato 
aprovado em primeiro lugar em certame, e não nomeado (voluntaria
mente) pela administração. Ora, conforme entendimento jurispruden
cial dominante em tempos passados, diante da inexistência de con
tratações precárias - realizadas posteriormente ao lançamento do 
concurso público - , caberia ao autor tão somente resignar-se à escolha 
discricionária que a administração poderia fazer a respeito de preen- . 
cher (ou não) o cargo público vago objeto de concurso já realizado. Note
se que, no exercício de tal poder discricionário, o administrador estaria 
atuando conforme a lei (e a discricionariedade recebida da lei), tanto 
determinando o preenchimento (em ato comissivo) do cargo público 
vago objeto do concurso quanto simplesmente deixando de determinar 
aquele preenchimento (em ato comissivo, declarando a desnecessidade 
ou em ato omissivo configurado pelo transcurso do prazo de validade 
do concurso). 

Aquela Turma tratou de situação semelhante no julgamento da 
AMS 2006.41.00.002052-0/RO, ao confirmar, desta feita, por unanimi
dade, a sentença que determinou a nomeação e posse de candidato 
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aprovado em terceiro lugar, em face da desistência do segundo coloca

do na ordem de classificação: 

ADMINISTRATIVO. CoNcuRso PÚBLICO. UNIVERSIDADE FEDERAL DI! 
RoNDÔNIA. ANALISTA DE SISTEMA. NoMEAÇÃO E POSSE. EXIsrlN
CIA DE VAGA.t DECORRENTE DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MAIS BEM 
CLASSIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 
RECONHECIMENTO. 

1. A aprovação em concurso público gera ao candidato apenas 
expectativa de direito à nomeação e posse. Todavia, a convoca
ção de candidato que, posteriormente, dela desiste, demonstra 
o interesse da Administração na contratação, transformando a 
expectativa em direito. 

2. Confirmação da sentença que determinou a nomeação e posse de can
didato aprovado em terceiro lugar, em face da desistência do segundo 
colocado na ordem de classificação. 

3. Apelação e remessa oficial desprovidas. 

Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento à ape
lação e à remessa oficial. 

(AMS 2006.41.00.002052-0/RO; relator: desembargador fede
ral Daniel Paes Ribeiro; órgão julgador: 6~ Turma; publicação: 
01/10/2007, 0], p. 92; data da decisão: 31/08/2007.) 

2) A 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região determi
nou liminarmente, em ação civil pública, a execução de obra relativa a 

duplicação de rodovia federal, ante a responsabilidade civil do Estado sobre 
mortes e mutilações decorrentes de acidentes de trânsito havidos na rodovia de 
sua competência: 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DUPLICAÇÃO DE RODOVIA FEDERAL. INTERVEN
ÇÃO DO PoDER JuDICIÁRIO NA ADMINISTRAÇÃO PúBLICA. PossiBILI
DADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

-A moderna jurisprudência admite a intervenção do Poder Ju
diciário na Administração Pública, viabilizando a antecipação 
de tutela para determinar a execução de obra relativa a duplica
ção de rodovia federal, ante a responsabilidade civil do Estado 
sobre mortes e mutilações decorrentes de acidentes de trânsito 
havidos na rodovia de sua competência. 

Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do relator. Vencido o desembar
gador Athayde, entendendo descaber a invasão do Poder Judici
ário nas políticas públicas, no mérito da administração. 

Conclusão 

ARTIGOS DOUTRINÁRIOS 

(AGA 2004.04.01.014570-3/SC; relator: desembargador federal 
Edgard Antônio Lippmann Júnior; órgão julgador: 4~ Turma; pu
blicação: 04/08/2004, OJU, p. 341; data da decisão: 23/06/2004.) 

O presente trabalho teve por escopo demonstrar a ampliação dos 
limites que podem ser observados pelo julgador quando 9-o controle 
dos atos administrativos discricionários, mormente no que tange a sua 
adequação ao princípio da juridicidade (que poderia também ser cha
mado princípio da conformidade ao ordenamento jurídico). O controle 
jurisdicional da administração pública deixa de se restringir à simples 
avaliação da observância de aspectos de legalidade e passa a abranger 
a análise da conformidade do ato administrativo discricionário aos de
mais princípios de direito. 

A positivação de princípios levada a efeito no caput do art. 37 da 
Constituição Federal concedeu ao Poder Judiciário competência para 
exercício de controle principiológico da atividade administrativa. Em 
decorrência daquela positivação, abriu-se a possibilidade de análise 
não só dos aspectos vinculados do ato como também de seus aspectos 
não vinculados. 

Verifica-se assim que a discricionariedade administrativa deve ser 
exercida não só em conformidade com a lei que a autoriza bem como 
com todos os princípios que informam o ordenamento jurídico. 

Trata-se, conforme visto, da evolução do princípio da legalidade 
com a consequente mudança no seu conteúdo, que é ampliado para 
abranger não só a lei em sentido estrito como também os princípios, 
passando a ser denominado pelos doutrinadores pátrios de princípio 
da juridicidade. Este resulta de uma mudança no direito, acompanha
da pela evolução do Estado, que passa a conceber não mais um direito 
por regras, mas um direito por princípios. 

Reconhece-se assim a normatividade dos princípios que no Brasil 
é consubstanciada através da positivação dos princípios administrati
vos na Constituição Federal. Esse fenômeno implicará numa mudança 
no paradigma do exercício do controle jurisdicional sobre o ato admi
nistrativo discricionário, que poderá ser ampliado, ante a redução do 
que se chama mérito administrativo. 

O mérito administrativo, que se resume no binômio oportunidade 
e conveniência, é o aspecto do ato administrativo discricionário que 
não pode ser objeto de controle pelo Judiciário. Com a introdução do 
princípio da juridicidade, verifica-se uma diminuição da sua amplitu-
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de, de forma que esta passa a consistir em critérios não positivados 
utilizados pelo gestor público para definir a sua escolha. . . 

Diante disso, conclui-se que é perfeitamente possível a utihzação 
dos princípios contidos no ordenamento jurídico para analisar o ato 
administrativo discricionário, visto que a lesão a qualquer um deles 
importará em exorbitação do que se entende por mérito administrativo 
e será, portanto, passível de controle. 
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A administração pública e a reserva do possível 
José Magno Linhares Moraes1 

1 Introdução 

Os grandes Estados nacionais se formaram da aglutinação de po
der que até então estava disperso nas diferentes estruturas sociais e 
econômicas da Idade Média. Os seus compromissos sociais se restrin
giam basicamente às atividades de defesa externa, segurança pública, 
diplomacia, justiça e fisco. 

Entretanto, o desenvolvimento e a aceitação de ideias, elevando o 
homem a sujeito de direito de garantias perante o Estado, ensejaram pro
fundas alterações nos fundamentos e nas razões de existência do próprio 
Estado. O jusnaturalismo do século XVII, de cunho racionalista, passou a 
defender a ocorrência de direitos eternos, absolutos, válidos para todos 
os homens em todos os tempos e em todos os lugares, e que o Estado 
existe tão só para assegurar aos homens esses direitos naturais. 

O século XVIII, conhecido como o século das "declarações de di
reito", condensou as ideias humanísticas, reafirmando com veemência, 
nos ordenamentos jurídicos, a defesa de direitos fundamentais, que 
nascem com o homem e cujo respeito se impõe por motivos que estão 
acima da vontade de qualquer governante. 

Por fim, a Revolução Industrial, iniciada na segunda metade do 
século XVII, além de promover a substituição do modo de produção 

1 Juiz federal da 2ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado do Maranhão. 
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doméstico pelo fabril, foi a responsável pelo agravamento de desníveis 
sociais brutalmente injustos, favorecendo a organização do proletaria
do como força política. A teoria marxista e a Revolução Russa de outu
bro de 1917 abriram o caminho para o Estado socialista como o único 
capaz de assegurar aos trabalhadores um nível de vida compatível com 
a dignidade humana. Nasce, então, a consciência de que os indivíduos 
que não têm direitos a conservar são os que mais precisam do Estado. 

No final da Primeira Guerra Mundial, a Europa mergulha em si
tuação desesperadora, com um altíssimo índice de desemprego e todo 
seu cortejo de miséria. O capitalismo reage, abandonando o liberalismo 
clássico que entendia ser cada homem o melhor juiz de seus interesses. 
Rejeita-se a doutrina de Adam Smith da existência de uma ordem na
tural, capaz de assegurar a harmonia espontânea de todos os interesses 
na sociedade. 

No início do século XX, descortina-se o welfare state, "o Estado de 
bem-estar social", adotado inicialmente pelas Constituições do México, 
1917, e de Weimar, 1919, dando ensejo a ações positivas do Estado na 
sociedade. 

A partir desse momento, firma-se a convicção, em nível constitu
cional, de que o Estado é devedor de prestações positivas na sociedade 
e que essas prestações a cada dia exigem crescente gasto de recursos 
públicos de tal forma a comprometer a vida econômico-financeira do 
Estado, motivando questionamento sobre o limite da responsabilida
de da administração pública na satisfação dos direitos sociais, quando 
submetidos à apreciação do Poder Judiciário. 

A nossa atual Constituição Federal, aliás, é enfática ao declarar 
como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a erradi
cação da pobreza e da marginalização (art. 311

, III) e ao dizer que "são 
direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social [ ... ] aos desamparados [ ... ]" (art. 62

, ca
put). Com isso, reconhece, de maneira inquestionável, o seu dever de 
realizar o atendimento às necessidades diárias e permanentes de todos 
com vista a promover igualdade de bem-estar entre os membros da 
sociedade brasileira. 

2 A necessidade de planejamento de gastos públicos 

Na atualidade, é cediço que na administração, seja pública, seja 
privada, afigura-se temerosa a execução de tarefas sem um prévio pla
nejamento de gastos e receitas. 
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No âmbito?~ administração pública, tem-se ressaltado que 
0 

Es
tado, para ser e_ficiente, necessita de uma estrutura organizacional efi
caz, de um conJunto de serviços adequados às suas necessidades e d 

. t , e 
um SIS ema orçamentario capaz de apresentar, mensurar e quantificar 
o custo e o benefício dos gastos públicos. 

C?~ efei~o, _a escassez de recursos limita a iniciativa e a realização 
de pohticas publicas tendentes à concretização dos direitos sociais. Por 
i~s~, torna-se n~cessário que o Estado adote uma sistemática que via
b~lize,_ de ~ru:eua transparente e democrática, a correta aplicação do 
dinheiro publico em face de várias opções existentes e, hoje, o instru
mento de que se utiliza o Estado para assim agir é o orçamento. 
. ~ortant~, _o orçamento acaba por se constituir o documento que 

smtetiza a atividade administrativa e dá a ela objetividade numérica. 
Na doutrina, o orçamento é apresentado nos seguintes termos: 

''A ação planejada do Estado, quer na manutenção de suas atividades 
quer na execução de seus projetos, materializa-se através do orçament~ 
público, que é o instrumento de que dispõe o Poder Público (em qual
quer de suas esf~ras)_pa~a ~xpressar, em determinado período, seu pro
grama de atuaçao, d1scnmmando a origem e o montante dos recursos 
a serem obtidos, bem como a natureza e o montante dos dispêndios a 
serem efetuados" (Piscitelli, 2004: 42). 

Examinando a importância do orçamento na vida do Estado, Ri
card~ Lob? !orres, em sua obra O orçamento na Constituição, aponta três 
funç~es _basicas desse instituto constitucional, quais sejam: a política, a 
econom1ca e a reguladora. 

Em relação à função política, aquele ilustre doutrinador assevera: 
"O orçamento do Estado de Direito sempre constitui forma de controle 
da administração, que por seu intermédio fica adstrita à execução das 
despesas no período e nos limites estabelecidos pelo Legislativo. Mas, 
com as n~~essi~ades do planejamento, ao controle polítim se soma hoje 
a coparhCipaçao do Congresso na feitura do orçamento, mediante a 
prévia orientação e as metas traçadas na lei de diretrizes orçamentárias 
e a decisiva opção quanto ao montante dos gastos públicos e ao mon
tante do Estado" (Torres, 1995: 42). 

Já no concernente à função econômica, afirma que a teoria do orça
mento ~da-se, sobretudo, na ideia de organização da economia glo
bal do pais, defendendo estreita interdisciplinaridade entre o direito e a 
economia. Nesse sentido leciona: "Os estudos sobre orçamento público 
tem que ser des~nvolvidos tanto por juristas quanto por economistas, 
cada qual a partir dos pontos de observação de suas disciplinas. Juris
tas se preocuparão com os aspectos principiológicos e constitucionais e 
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com a própria análise da natureza e da eficácia da lei orçamentária. O 
economista se concentrará no estudo macroeconômico e na perspectiva 
dos efeitos do equilíbrio orçamentário sobre a economia" (Torres, 1995: 

49). 

E finalmente sustenta que a função reguladora destina-se a per
seguir o equilíbrio entre receitas e despesas, ressaltando, todavia, que: 
"O orçamento regula o social e o econômico por intermédio da admi
nistração; mas não vincula integralmente o executivo, posto que a lei 
orçamentária apenas prevê receitas e autoriza as despesas, competindo 
à autoridade administrativa, com larga dose de discricionariedade, efe
tivar os gastos e implementar a atividade fim" (Torres, 1995: 50). 

Como se verifica, o orçamento é peça importante no Estado de
mocrático de direito, por ser indispensável no planejamento dos gastos 
públicos e, consequentemente, fonte originária no implemento das po
líticas públicas. Isso não implica no reconhecimento absoluto de que, 
em todas as hipóteses, o administrador público tenha de recorrer a ele 
para justificar eventuais omissões na efetivação dos direitos sociais, 
quando noticiado em decisão judicial. 

O orçamento, como qualquer outro instituto de origem constitu
cional, pode ser afastado se contrastar com normas ou princípios cons
titucionais de maior densidade normativa, especialmente aqueles que 
se destinam a proteger a vida, a liberdade e os direitos sociais. 

3 A "reserva do possível" 

Canotilho (2002: 469) vislumbra a efetivação dos direitos sociais, 
econômicos e culturais dentro de uma "reserva do possível", condicio
nando a sua efetivação à existência de recursos econômicos. 

Robert Alexy (2002: 498) define este conceito como "aquilo que o 
indivíduo pode razoavelmente exigir da sociedade". 

O ponto central do debate diz respeito à invocação da "reserva do 
possível" diante da exigibilidade oriunda de uma decisão judicial que 
obriga o Estado a realizar gastos públicos com direitos sociais não pre
vistos adrede na lei orçamentária, porque insuficiente a arrecadação 
ou porque os recursos foram destinados a outro direito que o poder 
público entendeu ser mais importante. 

Como bem esclareceu Daniel Wei Liang Wang (2006), em mono
grafia sobre o tema: "A escassez de recursos exige que o Estado ~aça 
escolha, o que pressupõe preferências e que, por sua vez, pressupoem 
preteridos. O grande debate que a exigibilidade judicial dos direitos 
sociais suscita é a possibilidade daqueles que foram preteridos de bus-
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carem, por meio do Poder Judiciário, a tutela de seus direitos e se este 
Poder teria legitimidade democrática, competência constitucional e 
formação técnica para realizar esta tarefa". 

Cumpre reafirmar que o orçamento possui entre as suas funções a 
tarefa de regulamentar a vida do país, buscando o equilíbrio entre re
ceitas e despesas para que a máquina administrativa possa, com maior 
eficiência, atingir os objetivos planejados. Afinal, é ele que materializa 
propostas públicas, projetos e programas sociais. 

Desse modo, como regra geral, todas as despesas, ainda que pro
venientes de decisão judicial, deveriam ser contempladas no bojo da 
lei orçamentária. Entretanto, é absolutamente inaceitável que bens e 
valores protegidos constitucionalmente com maior intensidade sejam 
menosprezados pela sistemática de gastos públicos adotada pelo cons
tituinte. Seria um paradoxo utilizar o orçamento contra os fins para os 
quais ele próprio foi concebido, que é organizar racionalmente o Esta
do para proporcionar o bem-estar da coletividade. 

No contexto brasileiro, condicionar a realização dos direitos so
ciais, culturais e econômicos à existência de recursos disponíveis sig
nifica reduzir a zero a eficácia desses direitos, condenando-os a serem 
considerados direitos de menor importância. Ademais, a cada dia fica 
patente que o problema do nosso país no enfrentamento da pobreza e 
da marginalização é de gestão, e não de insuficiência de erário. 

Por isso, irretorquíveis as palavras do ministro Celso de Mello, na 
ADPF 45, ao enfrentar o tema, asseverando que: 

Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público em tal hipó
tese - mediante indevida manipulação de sua atividade finan
ceira e/ou político-administrativa - criar obstáculo artificial que 
revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, 
de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento da preservação, 
em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais míni
mas de existência. Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula 
da "reserva do possível" - invocada, pelo Estado, com a finali
dade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações consti
tucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental 
negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação 
de direitos constitucionais impregnados de um sentido de es
sencial fundamentalidade. 2 

2 Informativo STF 345/2004. 
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Essa argumentação não afasta por ~om~leto a id~ia. de que as 
des linhas das políticas públicas, as diretnzes, os obJetivos cabem 

gran · 1 · 
aos representantes do povo e, portanto, ao ~oder Leg1s ativo, qu~ os 

· ob a forma de leis, para a execuçao pelo Poder Executivo, 
orgaruza s . d , · d af 
segundo a clássica tripartição das funções estata1s .. S~~ u~ a, o as-

t t da "reserva do possível" pelo Poder Jud1Clar10 nao pode ser ameno . . 1 · · d 
regra geral, como se não existisse c_?mando ~onstitucwna ex1gm o ra-
cionalidade e planejamento nas açoes estata1s. . . 

Do contrário, o Poder Judiciário se transformana em fator de ms
tabilidade social e administrativa, porque ocasionaria insegurança nas 
previsões dos gastos públicos, violando a. principal função do ~~ç~en
to, que é fomentar o equihbrio en~r~ rece~tas e despesas, poss1bll1~ando 
0 

acompanhamento da ação admm1strativa e dos resultados socweco-

nômicos gerados pelo Estado. . , 
A negação da "reserva do possível" deve oc~r~er na~ hipoteses ex-

cepcionais em que se vislumbra a proteção de due1t,o.s e mt~re.sses que 
constituem o núcleo central e a razão maior das políticas publicas. 

4 O mínimo existencial 
0 mínimo existencial corresponde ao conjunto de situaçõe: mate

riais indispensáveis à existência humana di~a. Compreende nao a~e
nas 0 direito à sobrevivência e à manutençao do corp~, r:'as t~b~m 
espiritual e intelectual. Diz respeito a uma par~el~ dos dueltos soarus e 
individuais sem a qual o indivíduo deixa de eXlsti: co~o ~er ~~~o. 

A ideia subjacente é a de que as pessoas não tem d1re~t~s ihrm~ados 
frente ao Estado, senão nos limites da razoabilidade. O mmlffiO existen
cial não exclui a reserva do possível, pelo contrário, comple~entam-se 
à semelhança do que ocorre entre a regra geral e a sua exceçao. . . 

Nesse sentido, vale ressaltar, mais uma vez, as palavras do miDlS-

tro Celso de Mello, na ADPF 45: 

A meta central das Constituições modernas, e da Carta de 19~8 
em particular, pode ser resumida, como já ex~osto, ~a promoçao 
do bem-estar do homem, cujo ponto de partida esta em assegu
rar as condições de sua própria dignidade, que in~l~, al,é~ de 
proteção dos direitos individuais condições maten.als m1ru~as 
de existência. Ao apurar os elementos fundamentais dessa dig
nidade (o mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo exat~
mente os alvos prioritários dos gastos públicos. Apenas depms 
de atingi-los é que se poderá discutir, relativame~~e aos ~ecurso,s 
remanescentes, em que outros projetos se devera mve.stir. O rru
nimo existencial, como se vê, associado ao estabelecrmento de 
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prioridades orçamentárias, é capaz de conviver produtivamente 
com a reserva do possível ( ... ].3 

O mínimo existencial, autorizador da exigibilidade judicial dos di
reitos, exige para sua constatação um juízo de razoabilidade em face do 
caso concreto. A mera pertinência temática a algum dos temas de direito 
social (moradia, educação, saúde e outros), por si só, não é suficiente 
para afastar a reserva do possível. Exige muito mais do julgador. Requer 
uma profunda análise do caso concreto para que seja verificado se a dig
nidade humana encontra-se de fato ameaçada pela omissão do Estado. 

A razoabilidade se afigura, pois, como ferramenta indispensável 
na atividade do julgador para aferir a ocorrência da situação fática que 
obrigue o administrador a agir independentemente de prévia previsão 
orçamentária, tendo em vista as circunstâncias que qualificam como in
justa, em determinado momento histórico, a omissão do poder público, 
como ocorre em relação a pedidos de fornecimento de medicamento, 
tratamento médico, acesso a creche, reparação a danos ambientais e 
culturais. 

Por isso, é dever do magistrado atentar às limitações não só jurídi
cas, como também as fáticas, para a realização dos direitos de proteção 
do indivíduo frente ao Estado, e ponderar a dignidade humana dentro 
da garantia ao mínimo existencial e das políticas públicas traçadas pela 
coletividade. 

5 Conclusão 

O Estado democrático de direito exige planejamento, sendo o or
çamento peça relevante na execução de políticas públicas, jamais po
dendo ser utilizado pelos administradores como óbice à efetivação dos 
direitos sociais. 

A "reserva do possível", uma vez alegada, deve ser devidamente 
comprovada, para que não se torne mero instrumento retórico que jus
tifique a não efetividade de um direito constitucional. 

A tripartição das funções estatais não afasta do Poder Judiciário a 
possibilidade de intervir no caso concreto para obrigar a administração 
pública a assegurar o mínimo existencial em favor daquele cuja digni
dade humana, em face do princípio da razoabilidade, encontra-se em 
evidente desprestígio em relação a outros direitos contemplados com 
prévia dotação na lei orçamentária. 

3 Informativo STF 345/2004. 
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Os tratados internacionais no ordenamento 
interno em face da EC 45/2004 e dos novos rumos 

apontados pelo Supremo Tribunal Federal 

Maria Consuelo Santos Marinho1 

Uma das palestras proferidas no X Encontro de Juízes Federais 
promovido pela Escola de Magistratura Federal da 1 ª Região foi a do 
colega e destacado constitucionalista Dirley da Cunha Júnior, que, ao 
enfocar o neoconstitucionalismo, pontuou, entre outros tantos aspec
tos, o advento do § 3º do art. 5º da Constituição Federal, por via da 
EC 45/2004, e defendeu a força constitucional de todos os tratados de 
direitos humanos incorporados ao ordenamento nacional, sejam pos
teriores à referida previsão, sejam anteriores, independentemente do 
quorum de aprovação. 

Tal opinião, muito embora reflita posição de força dos doutrina
dores constitucionalistas/internacionalistas, diverge do entendimento 
tradicional da Suprema Corte, entendimento este que, contudo, após 
confrontação de recentes votos proferidos, sinaliza para uma mudança 
de paradigmas. 

As considerações sobre este tema não afastam possíveis reper
cussões na esfera ambiental, desde quando a problemática da questão 
ambiental reflete, em sua essência, matéria vinculada ao elenco dos 
direitos humanos, tanto para aqueles que comungam da divisão dos 

1 
Juíza federal substituta da 6~ Vara da Seção Judiciária do Estado da Bahia. 
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direitos humanos em gerações (o que faria corresponder o direito ao 
desenvolvimento, o direito ao meio ambiente e o direito à paz à terceira 
geração dos direitos - direitos de solidariedade) quanto para aqueles 
que envergam uma abordagem holística dos direitos humanos (para 
os quais a "compartimentalização" dos direitos humanos não reflete a 
interdependência deles e a necessidade de implementação conjunta e 
coordenada )2. 

Neste trabalho, ver-se-á, de forma sucinta, e sem aprofundamento 
nas referências epistemológicas, a controvérsia que orbita em torno da 
problemática da incorporação dos tratados internacionais ao ordena
mento jurídico nacional, mesmo após o advento do § 32 do art. 52 da 
Constituição Federal. 

1 O art. 5°, § 2°, da Constituição Federal e a posição tradicional 
do Supremo Tribunal Federal 

A redação do art. 52,§ 22, da Constituição Federal - "os direitos e 
garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes 
do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados interna
cionais em que a República Federativa do Brasil seja parte" - ensejou 
a conclusão, por parte de alguns doutrinadores, de que os direitos e 
garantias fundamentais passaram a ter dupla fonte normativa, a saber: 
"a) aquela advinda do seu direito interno (direitos expressos e implícitos 
na Constituição, estes últimos decorrentes do regime e dos princípios 

2 Cf. Sílvia Menicucci de Oliveira, Desenvolvimento sustentável na perspecti
va da implementação dos direitos humanos (1986-1992), citada por Guilher
me Assis de Almeida e Cláudia Perrone-Moisés (2002: 89). Também Dirley 
da Cunha Júnior (2008: 1079) assevera: "Com efeito, o prinápio da defesa 
do meio ambiente, previsto no art. 170 da Carta Magna, surge no art. 225 
como direito fundamental. De princípio conformador da ordem econômica, 
tem seu conteúdo ampliado, quando é reconhecido que, além de um fator da 
produção, é a proteção do meio ambiente uma condição essencial para o livre 
desenvolvimento das potencialidades do indivíduo e para a melhoria da con
vivência social. Assim, não obstante não inserido no rol do art. 5° da Consti
tuição Federal, deve-se considerar que o direito ao meio ambiente ecologica
mente equilibrado, consagrado no art. 225 daquela carta, é, sem sombra de 
dúvida, um direito fundamental, porque é uma prerrogativa individual, cuja 
realização envolve uma série de atividades públicas e privadas, produzindo 
não só a sua consolidação no mundo da vida como trazendo, em decorrência 
disto, uma melhoria das condições de desenvolvimento das potencialidades 
individuais, bem como uma ordem social livre. 
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por ela adotados); e b) aquela outra advinda do direito internacional 
(decorrente dos tratados internacionais de direitos humanos em q , 

1
. . ue a 

Repub 1ca Federativa do Brasil seja parte)" (Mazzuoli, 2004: 359). 

A partir disto, como decorrência, conferiu-se, no plano material 
o status de norma constitucional a todos os tratados internacionais d~ 
proteção dos direitos humanos, ampliando-se, assim, o catálogo dos 
direitos fundamentais a serem observados, realizados e resguardados. 

Além deste enquadramento hierárquico dos tratados de direitos 
humanos na esfera normativa, fruto da cláusula aberta inserta no § 2o 
aludido, o entendimento pela incorporação automática de tais instru
mentos no ordenamento nacional, a partir de suas respectivas ratifica
ções (ou seja, independentemente da edição de decreto de execução), à 
luz d~ quanto contido no art. 12 da Constituição Federal, complementa 
a opçao pela adoção da teoria monista internacional, tal como defendi
da por Hans Kelsen. 

Este é o entendimento sustentado por alguns juristas de escol, tais 
como Valéria de Oliveira Mazzuoli, Flávia Piovesan e Antônio Augusto 
Cançado Trindade. 

O Supremo Tribunal Federal, todavia, ao analisar caso concreto 
envolvente da aplicação dos preceitos do Pacto de San Jose da Costa 
Rica, especificamente quanto ao duplo grau obrigatório de jurisdição aí 
previsto, concluiu, em acórdão paradigmático, de relataria do ministro 
Sepúlveda Pertence, que, não havendo esta previsão na Constituição 
nacional, não se lhe poderia aplicá-la no ordenamento interno, uma 
vez que, no direito brasileiro, prevalece a Constituição sobre quaisquer 
convenções internacionais, incluídas as de proteção aos direitos huma
nos3 (mas não sem antes sinalizar para uma possível mudança futura 
de entendimento ao se vislumbrar uma provável necessidade de ama
durecimento da tese de outorga de força supralegal às convenções de 
direitos humanos4). 

3 
STF, RHC 79.785/RJ, relator: ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 22/11/2002. 

4 
"Se assim é, à primeira vista, parificar às leis ordinárias os tratados a que alu
de o art. 511

, § 2°, da Constituição, seria esvaziar de muito do seu sentido útil 
a inovação que, malgrado os termos equívocos do seu enunciado, traduziu 
uma abertura significativa ao movimento de internacionalização dos direitos 
humanos. 

Ainda sem certezas suficientemente amadurecidas, tendo assim - aproxi
mando-me, creio, da linha desenvolvida no Brasil por Cançado Trindade 
(~.q:, _!v1emor.ial. cit., ibidem, p. 43) e pela ilustrada Flávia Piovesan (A Cons
títurçao Brasrlerra de 1988 e os Tratados Internacionais de proteção dos Di-
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Consagrou, assim, por força do dispositivo final, o monismo nacio
nalista moderado, pelo qual os tratados, após sua formalização, passam a 
ter força de lei ordinária, sujeita à possível revogação por lei posterior. 

2 O advento do § 3° do art. 5° da Constituição Federal 

A EC 45, publicad~ em 31/12/2004, veio acrescer ao art. 511 da Cons
tituição Federal um § 311, vazado nos seguintes termos: "Os tratados e 
convenções sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais". 

De uma simples e descompromissada leitura deste dispositivo, 
a conclusão literal a que se chega é a de que somente os tratados e 
convenções sobre direitos humanos aprovados pelo quorum e proce
dimento qualificado ali previstos é que passarão a ter força de norma 
constitucional, não se mencionando, por outro lado, a natureza dos 
mesmos instrumentos cuja aprovação tivesse se concretizado mediante 

a observância do quorum ordinário. 
Se, por um lado, tal interpretação conflita com a concepção doutri

nária antes referenciada - para a qual todos os tratados de direitos hu
manos têm status de norma constitucional -, confirma, por outro viés, 
a posição firmada pela Suprema Corte em seus julgamentos anteriores, 
forte no sentido da equiparação dos anteriores tratados internacio
nais ao grau hierárquico da legislação ordinária, sem prejuízo da atual 
possibilidade inovadora de equiparação da força destes instrumentos 
a das emendas constitucionais. Para os primeiros, um retrocesso foi 
estabelecido; para a concepção mais conservadora, o legislador consti
tuinte, ao prever a possibilidade de elevado grau hierárquico de alguns 
tratados de direitos humanos apenas confirmou o entendimento antes 
estabelecido quanto aos instrumentos já analisados. 

No campo doutrinário, a controvérsia foi acentuada. 

reitos Humanos, em E. Boucault e N. Araújo (orgs.), Os Direitos Humanos 
e o Direito Interno) - a aceitar a outorga de força supralegal às convençõe~ 
de direitos humanos, de modo a dar aplicação direta às suas normas - ate, 
se necessário, contra a lei ordinária - sempre que, sem ferir a Constituição, 
a complementem, especificando ou ampliando os direitos e garantias dela 
constantes. 
Nessa linha, minha intuição é que se possa caminhar um tanto além de Luiz 
Flávio Gomes (Direito de Apelar em Liberdade, 21 ed., RT, 1996, p. 83). 
No caso presente, entretanto, o aprofundamento dessas reflexões seria ocioso." 
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José Afonso da Silva, alertando para a sua filiação anterior à con
cepção de que a incorporação dos tratados e convenções de direitos 
humanos se dava de forma automática e na qualidade de norma cons
titucional, reconheceu a limitação posta pelo legislador constituintes, 
lamentando, de outro lado, o desprestígio atribuído às normas interna
cionais de direitos humanos6. 

Também no mesmo sentido orienta-se Alexandre de Moraes (2007: 
714), com a ressalva de que o seu entendimento sempre foi no sentido 
do caráter infraconstitucional e legal dos tratados e convenções incor
porados ao ordenamento nacional. 

Outros doutrinadores, porém, consideram que o novel dispositi
vo, sem prejuízo do contido no art. 511, § 211, da Constituição Federal, 
vieram a reconhecer que alguns tratados de direitos humanos tenham 
não somente correspondência material às normas constitucionais mas 
também assento formal, em caso de observância do quorum qualificado 

5 "Temos aí um § 312 regulando interpretativamente cláusula do § 22, a dizer 
q~e .os ~ratados e convenções sobre direitos humanos só se incorporarão ao 
direito mterno com o status de norma constitucional formal se os decretos 
legislativos por meio dos quais o Congresso Nacional os referenda (art. 49, 
I) forem aprovados com as mesmas exigências estabelecidas no art. 60 para 
a aprovaçao das emendas constitucionais - ou seja, discussão e votação em 
a~bas as casas do Congresso Nacional, em dois turnos, e aprovação por três 
qumtos ~e votos de seus membros. Direito Constitucional formal, dissemos, 
porque so nesse caso adquirem a supremacia própria da Constituição, pois 
de natureza constitucional material o serão sempre, como o são todas as nor
mas sobre direitos humanos. A diferença importante está aí: as normas in
fraconstitucionais que violarem as normas internacionais acolhidas na forma 
daquele § 32 são inconstitucionais e ficam sujeitas ao sistema de controle de 
constitucionalidade na via incidente como na via direta; as que não forem 
acolhidas desse modo ingressam no ordenamento interno no nível da lei 
ordinária, e eventual conflito com as demais normas infraconstitucionais se 
resolverá pelo modo de apreciação da colidência entre lei especial e lei geral" 
(Silva, 2007: 179). 

6 "Essa questão precisa ser repensada em face desse § 312, porque a exigência de 
um quorum qualificado para referendo congressual dos tratados e convenções 
de direitos humanos, para que tenham natureza constitucional formal, impli
ca reconhecer que esses ajustes internacionais dependem, para ingressar no 
ordenamento interno, de referendo do Congresso Nacional e de ratificação 
do Poder Executivo, como qualquer outro tratado e acordo internacional - o 
que é uma pena, porque a incorporação automática, como direito constitu
cional, seria uma forma de destacar seu valor para além das circunstâncias de 
lugar e tempo" (Silva, 2007: 179). 
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previsto, daí advindo como consequência - e, neste ponto, destaco a 
influência abalizada de Flávia Piovesan (2005: 74) - a possibilidade de 
sujeição à denúncia, quanto aos tratados materialmente constitucionais, 
e a impossibilidade de tal opção do Poder Executivo, em caso de serem 
os tratados material e formalmente constitucionais, assim justificando: 

Já os tratados material e formalmente constitucionais não po
dem ser objeto de denúncia. Isto porque os direitos neles enun
ciados receberam assento no texto constitucional, não apenas 
pela matéria que veiculam, mas pelo grau de legitimidade po
pular contemplado pelo especial e dificultoso processo de sua 
aprovação, concernente à maioria de três quintos dos votos dos 
membros, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois tur
nos de votação. Ora, se tais direitos internacionais passaram a 
compor o quadro constitucional, não só o campo material, mas 
também formal, não há corno admitir que um ato isolado e so
litário do Poder Executivo subtraia tais direitos do patrimônio 
popular - ainda que a possibilidade de denúncia esteja previs
ta nos próprios tratados de direitos humanos ratificados, como 
já apontado. É corno se o Estado houvesse renunciado a esta 
prerrogativa de denúncia, em virtude da "constitucionalização 
formal" do tratado no âmbito jurídico interno. 

O STF, como visto, mesmo após a Constituição Federal de 1988, 
conferiu a todos os tratados internacionais, inclusive os de direitos hu
manos, a força própria da legislação ordinária. 

Recentemente, todavia, em análise de alguns votos extemados, 
especialmente os referentes ao RE 466.343 - ainda pendente de con
clusão do julgamento -, que discute a constitucionalidade do art. 411 

do DL 911/1969- prisão do devedor nos casos de alienação fiduciária 
em garantia -, a insubsistência desta previsão foi reconhecida por sete 
ministros já votantes, alguns com base na impossibilidade de se inter
pretar analogicamente a previsão constitucional de prisão para o de
positário infiel (não haveria, assim, conexão teórica entre os contratos 
de depósito e de alienação fiduciária em garantia), outros - como os 
ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello - , por conta de aplicação 
preferencial do Pacto de San Jose da Costa Rica7

. 

7 No HC 943.071, o ministro Cezar Peluso, considerando o caso tratar-se de 
decreto de prisão civil a título de infidelidade como depositário judicial, fez 
referência à pendência de julgamento no RE 466.343, determinando a suspen
são da execução do decreto de prisão até o termo do julgamento. 
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Para estes dois ministros, os entendimentos foram, respectiva
mente, os seguintes: 1) a par dos argumentos expostos pela relataria, 
haveria, ainda, de se considerar que "os tratados internacionais de 
direitos humanos subscritos pelo Brasil possuem status normativo su
pralegal e tomam inaplicável a legislação infraconstitucional com eles 
conflitantes"

8
; 2) o caráter constitucional dos tratados de direitos hu

manos, a teor do art. 511
, § 211, da Constituição Federal. 

Para o ministro Celso de Mello, pode-se destacar a existência de 
três distinções relativas aos tratados de direitos humanos: 

1) os tratados celebrados pelo Brasil (ou aos quais ele aderiu), 
e regularmente incorporados à ordem interna, em momento 
anterior ao da promulgação da CF/88, revestir-se-iam de força 
constitucional, haja vista que formalmente recebidos nessa con
dição pelo § 211 do art. 511 da CF; 2) os tratados que vierem a ser 
celebrados por nosso País (ou aos quais ele venha a aderir) em 
data posterior à da promulgação da EC 45/2004, para terem na
tureza constitucional, deverão observar o i ter procedimental do 
§ 311 do art. 511 da CF; 3) aqueles celebrados pelo Brasil (ou aos 
quais nosso País aderiu) entre a promulgação da CF/88 e a su
perveniência da EC 45/2004, assumiriam caráter materialmente 
constitucional, porque essa hierarquia teria sido transmitida por 
efeito de sua inclusão no bloco de constitucionalidade.9 

Em outro acórdão publicado há pouco tempo, o ministro Gilmar 
Mendes, relembrando o voto antes proferido no processo mencionado 
(RE 466343), reiterou o caráter supralegal dos tratados internacionais, 
ao asseverar: 

Naquela assentada, ressaltei meu entendimento no sentido de 
que a prisão civil do depositário infiel não mais se coaduna 
com os valores supremos assegurados pelo Estado Constitu
cional, que não está mais voltado apenas para si mesmo, mas 
compartilha com as demais entidades soberanas, em contextos 
internacionais e supranacionais, o dever de efetiva proteção dos 
direitos humanos. 

Disse, ainda, que era preciso ponderar, no entanto, se, no con
texto atual, em que se pode observar a abertura cada vez maior 
do Estado Constitucional a ordens jurídicas supranacionais de 

8 
Informativo STF 449, noticiando o julgamento ocorrido em 22/11/2006. 

9 
Informativo STF 498, noticiando o julgamento ocorrido em 12/03/2008. 
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proteção dos direitos humanos, essa jurisprudência não teria se 
tornado completamente defasada. 

Não se pode perder de vista que hoje vivemos em um "Estado 
Constitucional Cooperativo", identificado pelo Professor Peter 
Hiiberle como aquele que não mais se apresenta como um Es
tado Constitucional voltado para si mesmo, mas que se dispo
nibiliza como referência para os outros Estados Constitucionais 
membros de uma comunidade, e no qual ganha relevo o papel 
dos direitos humanos e fundamentais (Hiiberle, Peter. El estado 
constitucional. Trad. de Hector Fix-Fierro. México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2003, p. 75-77). 

Em outros termos, os tratados sobre direitos humanos, embora 
não possam afrontar a supremacia da Constituição, têm lugar 
especial reservado no ordenamento jurídico. Equipará-los à le
gislação ordinária seria subestimar o seu valor especial n con
texto do sistema de proteção dos direitos da pessoa humana"10. 

No pós-EC 45/2004, destarte, verifica-se que a Suprem~ Corte, 
apesar de ainda não ter definido a efetiva posição dos tratados mterna
cionais em face das normas constitucionais - se norma supralegal ou 
se também norma constitucional -, vem sinalizando para uma prová
vel rejeição do entendimento anterior, tradicional~ente assent~do ~o 
sentido da identificação dos tratados internacionais com a legtslaçao 
ordinária. 

A nossa opinião é a de que a razão acompanha a teoria que iguala 
os tratados internacionais às normas de caráter supralegal. 

Primeiro, porque assim se confere interpretação útil ao disposto 
no§ 311 do art. 5° da CF de 1988, uma vez que careceria de sentido a 
existência de normas apenas materialmente constitucionais e normas 
formal e materialmente constitucionais, sem qualquer efeito prático (a 
menos que se aceitasse a consequência prevista quanto à impo,ssib,ilida
de de denúncia, consoante Flávia Piovesan, o que, contudo, a mmgua 
de qualquer referência expressa legal, tem mais a índole de sugestão 
para o não esvaziamento daquele dispositivo). 

Segundo, porque, desta forma, afasta-se o justificado rec_eio ~a 
possibilidade de revogação das normas internacionais pela legtslaçao 
ordinária interna. 

Terceiro, porque, por fim, evita-se a indesejável diversidade de 
naturezas entre as normas internacionais que, advindas da mesma fon-

10 STF, HC 91.657/SP, relator: ministro Gilmar Mendes, DJ de 14/03/2008. 
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te, apenas se distinguiriam, em termos teóricos, em função do período 
de suas respectivas incorporações ao direito interno. 

Em que pese a relevância dos direitos protegidos, ao final, pe
las normas cuja natureza se investiga - os direitos humanos, em sua 
abrangência total -, pensamos que a solução adotada é a que, a um 
só tempo, conforma a observância dos aspectos processual e material, 
sem prejuízo da hermenêutica global dos dispositivos constitucionais. 

A todos, entretanto, com a ressalva dos entendimentos pessoais, 
cabe aguardar a nova posição definitiva a ser assentada pela Suprema 
Corte. 
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Os direitos humanos e a magistratura. Breves 
considerações sobre a implementação pelo 

Judiciário do direito à saúde 
Lília Botelho Neiva1 

A Constituição Federal de 1988, além de estabelecer o direito à 
saúde corno direito social (art. 62), imprimiu-lhe prescrição autônoma 
no art. 196, dispondo que "é direito de todos e dever do Estado, garan
tido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" . 

Saliente-se que, mesmo incorporado no rol de direitos sociais, o 
direito à saúde está amparado constitucionalmente corno direito fun
damental, quer pelo disposto no art. 52, § 22, da Constituição Federal, 
quer pelo catálogo de direitos fundamentais que tratam do direito à 
vida, à dignidade da pessoa humana e à proteção da integridade física, 
tendo merecido detalhado tratamento constitucional nos arts. 196, 197 e 
198. Tais dispositivos exprimem princípios básicos para o atendimento 
à saúde, englobando expressamente o acesso universal e igualitário às 
ações para a promoção da saúde, assim corno o atendimento integral. 

Sobre esse terna, André Ramos Tavares (2006: 729) consigna que: 

1 Juíza federal titular da Vara única da Subseção Judiciária de Feira de Santana/ 
BA. 
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As ações e serviços públicos de saúde subsumem-se ao princí
pio do atendimento integral (art. 198, II), que é diverso do já 
mencionado acesso universal. Este se refere ao direito que, no 
caso, é atribuído a qualquer pessoa. Já o atendimento integral 
refere-se ao próprio serviço, que, no caso, deve abranger todas 
as necessidades do ser humano relacionadas à saúde. Portanto, 
não só todos têm direito à saúde como esta deve ser prestada 
de maneira completa, sem exclusões de doenças ou patologias, 
por dificuldades técnicas ou financeiras do Poder Público. Não 
é permitido a este esquivar-se da prestação de saúde em todos 
os setores. 

Em consonância à relevância constitucional do direito à saúde o 
I 

legislador ordinário editou a Lei 8.080/1990, que dispõe sobre as condi-
ções para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes, corno se vê in verbis: 

Art. 22 A saúde é um direito fundamental do ser humano, de
vendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício. 

§ 12 O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formu
lação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à 
redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabe
lecimento de condições que assegurem acesso universal e igua
litário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação. 

Art. 62 Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde (SUS): 

I - a execução de ações: 

[ ... ] 
d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

Por sua vez, o Poder Executivo, ao qual cabe traçar as políticas 
públicas atinentes ao atendimento do comando constitucional que es
tabelece o direito à saúde, regulamenta a matéria, discriminando as 
atribuições dos gestores do SUS, no âmbito de atuação nacional, esta
dual e municipal. 

Nesse sentido, a atuação do Judiciário, ao apreciar a aplicação 
do direito no caso concreto, pauta-se pela própria regulamentação do 
terna pelo legislador infraconstitucional e pelo administrador público 
(Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde- NOB/SUS 
1/1996; Portaria 399/GM de 22/02/2006 e seguintes). 
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Note-se que os regulamentos editados especificam as atribuições 
dos entes que compõem o SUS e implementam as opções políticas per
tinentes, não se evidenciando, assim, nenhuma ofensa ao princípio da 
separação dos poderes (art. 22 da CF), uma vez que as políticas públicas 
já foram estabelecidas pelo Legislativo e Executivo. 

De outra sorte, a insuficiência de recursos financeiros é comumen
te sustentada pelo poder público como justificativa para a não conse
cução das atribuições estatais estabelecidas na Constituição Federal e 
legislação infraconstitucional, instituindo-se chamar de "princípio da 

reserva do possível". 
Nesse prisma, a atuação positiva do magistrado para a efetivação 

do comando constitucional, quando chamado a intervir, deve pautar-se 
pela regulamentação da matéria efetivada pelo Legislativo e Executivo. 
Deve ser sopesada, ainda, a "reserva do possível", quando da análise 
da omissão do Estado na concretização do direito fundamental em re
levo, visto que a sua realização depende essencialmente de recursos 
financeiros, adstritos às possibilidades orçamentárias do Estado. 

Para tanto, necessário se faz avaliar objetiva e comprovadamente 
a incapacidade econômico-financeira, atentando-se para o sistema de 
saúde como um todo, sob pena de ensejar distorções e desequilíbrio. 

Luís Roberto Barroso (2008), em artigo doutrinário que critica a 
judicialização excessiva da distribuição de medicamentos, traça o que 
chama de "espaço inequívoco de atuação judicial", sustentando que: 

O p'apel do Poder Judiciário, em um Estado constitucional de
mocrático, é o de interpretar a Constituição e as leis, resguar
dando direitos e assegurando o respeito ao ordenamento jurí
dico. Em muitas situações, caberá a juízes e tribunais o papel 
de construção do sentido das normas jurídicas, notadamente 
quando esteja em questão a aplicação de conceitos jurídicos in
determinados e de princípios. Em inúmeros outros casos, será 
necessário efetuar a ponderação entre direitos fundamentais e 
princípios constitucionais que entram em rota de colisão, hipó
teses em que os órgãos judiciais precisam proceder a concessões 
recíprocas entre normas ou fazer escolhas fundamentadas. 

Pois bem. O controle jurisdicional em matéria de entrega de 
medicamentos deve ter por fundamento - como todo controle 
jurisdicional - uma norma jurídica, fruto da deliberação de
mocrática. Assim, se uma política pública, ou qualquer decisão 
nessa matéria, é determinada de forma específica pela Consti
tuição ou por leis válidas, a ação administrativa correspondente 
poderá ser objeto de controle jurisdicional como parte do natu
ral ofício do magistrado de aplicar a lei. Também será legítima 
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a utilização de fundamentos morais ou técnicos 
P_?SSÍvel formular um juízo de certo/errado em fa~~~do sej.a 
so~s dos poderes públicos. Não é dessas hipóteses as decr: 
cmdando aqui. que se esta 

~ t~ma vers~do no presente estudo envolve princípios e direito 
n amentars, como dignidade da pessoa human 'd , s de o· 1 a, VI a e sau-
. Isso resu tam duas consequências relevantes A pr· . 

como cláusul · · rme1ra: d . as gerars que são, comportam uma multiplicid d 
f e sentidos possíveis e podem ser realizados por meio de adi~ 
erentes atos de concretização. Em segundo lugar podem eles 
~::r:r em. rota de colisão entre si. A extração de d~veres jurídi

, ?arti~ d~ normas dessa natureza e estrutura deve ter como 
cenano .r:_rmCipal as hipóteses de omissão dos Poderes p , bl' 
ou de açao que contravenha a Constituiça-o Ou a· d ud rc~s t d' , . · , m a, e nao 
a en rmento do mmrmo existencial. 

Entretanto não é dad d , . t _ b ' 0 ao P0 er pubhco esquivar-se do dever de 
p_:es açao so . o manto da escassez de recursos mediante . l 
çao de sua ahvidad h • • ' marupu a
com o arb. tr, . e ~c~normco-frnanceira, criando obstáculo artificial 
, t h 

1 . ano proposlto de inviabilizar o acesso efetivo dos cidadãos 
as erapeuticas de tratamento necessárias. 

Ressalte-se que no dever do Estado de rom . . , , 
de inclui-se_a assistência farmacêutica integr~, seno;:~;p~~=~:d~~=t~ 
sua drestaçabo aos pacientes que comprovarem a sua necessidade de-
ven o ser o servada a repartição d t .b . - ' 
8 080/1990 e a n mçoes estabelecidas na Lei 

· e normas administ f (N 
Sistema Único de Saúde _ N~;~~~~ 11~;~~ ~perac~nal B~sica do 
Assistência à Sa ' d _ NO . ' orma peracwnal de 

. u e AS 1/2002; Portana 399/GM de 22/02/2006 
outras sucessivas). e 

Fede;~~re o tema, consigne-se o posicionamento do Supremo Tribunal 

PACIENTE COM HIV/AIOS. PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINAN

CEIROS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE Fo · RNECIMENTO GRATUITO DE 

MEDICAMENTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF 

ARTS. 5 11, CAPUT, E 196). PRECEDENTES (STF). RECURSO DE AG ' 
IMPROVIDO 0 , , RAVO 

. DIREITO A SAUDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONS-

TITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. 

--~ d~e~~ púb~ico subjetivo à saúde representa prerrogativa ju
n _rca_m rspo~~e~ assegurada à generalidade das pessoas ela 
propna ~on_stituiçao da República (art. 196). Traduz bem ju~di
co constitucr~nalmente tutelado, por cuja integridade deve ve-
lar, de maneira responsável o Poder Públ' . formular _ · ' , . rco, a quem mcumbe 

e rmplementar - pohticas sociais e econômicas idô-
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neas que visem a garantir, aos cidadãos, ~clu~i~e.à~uele~ p~rt~
dores do vírus HIV, o acesso universal e 1gualitano a ass1stenc1a 
farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além 
de qualificar-se corno direito fundamental que assi~te ~ tod~~ as 
pessoas - representa consequência constitucional m~Issociavel 
do direito à vida. O Poder Público, qualquer que sep a esfera 
institucional de sua atuação no plano da organização federativa 
brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saú
de da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 
omissão, em grave comportamento inconstitucional. 

A interpretação da norma programática não pode transformá-la 
em promessa constitucional inconsequente. 

-O caráter programático da regra inscrita no art. 196,~a Carta 
Política - que tem por destinatários todos os entes pohhcos que 
compõem, no plano institucional, a organização federativa d? 
Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa consti
tucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando 
justas expectativas nele depositadas pela coleti~idade, su~sti
tuir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu rmpostergavel 
dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamen
tal ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. 

Distribuição gratuita de medicamentos a pesSOé,lS carentes. 

- O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas 
de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, in
clusive àquelas portadoras do vírus HIV I AIDS, dá efetividade a 
preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5°, 
caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto 
reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, 
especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a n~o 
ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial 
digrudade. Precedentes do STF. 
Origem: STF- Supremo Tribunal Federal. Classe: RE-AgR- A?. 
Reg. no Recurso Extraordinário Processo: 271.286 UF: RS - Rio 
Grande do Sul. Fonte: DJ 24/11/2000, p. 101, ernent. vol. 02013-
07, p. 1409, relator: Celso de Mello. Descrição Votação: unânime. 
Resultado: desprovido. Acórdãos citados: RTJ-105/704, RTJ-
132/455, PET-1246, RTJ-165/812, RE-232.335, AI-232.469, RE-
236.200, AI-236.644, AI-238.328-AgR, RE-242.859, RE-247.900, 
RE-264.269, RE-267.612, RE-273.042, RE-273.834. N.PP.: (20). 
Análise: (LNT). Revisão: (RCO/AAF). Inclusão: 06/02/2001, 
(SVF). Alteração: 18/02/2005, (SVF). 

Como já se manifestou o ministro Celso de Mello, do Supre~o 
Tribunal Federal, ao apreciar a Petição 1.246/SC, "entre proteger a m-
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violabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito 
subjetivo inalienável, assegurado a todos pela própria Constituição da 
República (art. 52

, caput, e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prer
rogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, 
entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem 
ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que 
privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana". 

No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes do STF: AI 
418.320, relator: ministro Carlos Velloso, DJ de 11/06/2003; RE 259.415, 
relator: ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10/03/2003; RE 198.263, re
lator ministro Sydney Sanches, DJ de 30/03/2001; RE 242.859, relator: 
ministro Ilmar Galvão, DJ de 17/09/1999; RE 411.557/DF, relator: minis
tro Cezar Peluso, DJU de 26/10/2004. 

Conclusão 

Não pode o Estado furtar-se ao seu dever constitucional, sob o 
manto da escassez de recursos, quando se trata de preceito fundamen
tal - direito à vida, observada a legislação pertinente e as normas 
administrativas, tendo o ônus de comprovar, no caso concreto, obje
tivamente, a impossibilidade material pela incapacidade econômico
financeira do ente estatal responsável. 
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A fundamentação pós-positivista 
dos direitos fundamentais 

José Alexandre Franco1 

Como muitos outros filósofos2, Kant pensava que a moralidade 
poderia resumir-se num princípio fundamental, a partir do q~al se 
derivariam todos os nossos deveres e obrigações, que chamou rmp:-

. d . penas segundo aquela ma-rativo categórico, asstm expressa o. age a . . 
xima que possas ao mesmo tempo desejar que se torne le~ uruver~~ 
(Fundamentação da metafísica dos costumes, ~e 17~5). Depms comp 
mentou que o princípio moral essencial afumana: age de tal forma 
que trates a humanidade, na tua pessoa ou na pessoa de outr:m, sem-

f·m e nunca apenas como um meio. Ele acreditava que 
pre como um t . unca 
a moralidade exigiria tratar as pessoas sempre como um fim e n 

S 
como um meio, significando exatamente que o valor dos seres 

apena - ·nh te ape-
humanos estaria acima de qualquer preço. Nao h a em men 
nas um efeito retórico, mas um juízo objetivo sobre o lugar dos seres 

humanos na ordem das coisas. 

J Mestre em direito processual pela UERJ. Professor de di~it~ pr_oc;ss~~fr~~ 
nal do Instituto Vianna Júnior. Juiz federal da 6a Vara a eçao ~ ~ a 
do Estado do Pará. Pós-graduado lato sensu em direito pr~c.essual ClV~ pe~s 
F uld d de Direito do Sul de Minas, pela Faculdade Catohc~ de Petro~o 
e a;ela ~~versidade de Alfenas. Foi promotor de justiça em Minas Gerrus. 

2 Cf. James Rachels (2004). 
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Haveria dois fatos importantes sobre as pessoas que apoiassem, 
do seu ponto de vista, este juízo. Primeiro, uma vez que as pessoas 
têm desejos e objetivos, as outras coisas só teriam valor para elas em 
relação aos seus projetos. As meras coisas, incluindo os animais que 
não são humanos, teriam valor apenas como meios para fins, sendo 
os fins humanos que lhes dariam valor. Um manual de xadrez só teria 
valor para quem pretendesse, como objetivo, se tornar um melhor 
jogador. Mas de nada valeria para quem, por exemplo, não jogasse 
nem quisesse jogar xadrez. Segundo, e ainda mais importante, os se
res humanos teriam um valor intrínseco, isto é, dignidade, porque 
seriam agentes racionais livres com capacidade para tomar as suas 
próprias decisões, estabelecer os seus próprios objetivos e guiar a sua 
conduta pela razão. Uma vez que a lei moral seria a lei da razão, os 
seres racionais seriam a encarnação da lei moral em si. A única forma 
de a bondade moral poder existir seria as criaturas racionais apre
enderem o que deveriam fazer e, agindo a partir de um sentido de 
dever, fazê-lo. Se não existissem seres racionais, a dimensão moral 
do mundo simplesmente desapareceria. Não faria sentido, portanto, 
encarar os seres racionais apenas como um tipo de coisa valiosa entre 
outras. Eles são os seres para quem as meras coisas teriam valor, e são 
os seres cujas ações conscientes teriam valor moral. Conclui que o seu 
valor tem de ser absoluto, e não comparável com o valor de qualquer 
outra coisa, significando o dever estrito de beneficência relativamente 
às outras pessoas, de lutar para promover o seu bem-estar, respeitar 
os seus direitos, evitar fazer-lhes mal e, em geral, empenhar, promo
ver a realização dos fins dos outros. 

Mas a sua ideia tem uma implicação mais profunda, pois os seres 
humanos são racionais, e tratá-los como fins em si significa respeitar 
a sua racionalidade. Assim, nunca se poderia manipular as pessoas, 
ou usá-las, para alcançar os objetivos, por melhores que pudessem ser. 
Exemplifica a hipótese daquele que, precisando de dinheiro, pretendes
se um empréstimo, embora sabendo que não conseguiria pagá-lo. Em 
desespero, cogita fazer uma falsa promessa de pagamento de maneira 
a levar um amigo a emprestar-lhe o dinheiro. Talvez precise do dinhei
ro para um propósito meritório - tão bom, na verdade, que poderia 
convencer-se a si mesmo de que a mentira seria justificada. No entanto, 
se mentisse ao seu amigo, estaria apenas a manipulá-lo e a usá-lo como 
um meio. Por outro lado, como seria tratar o seu amigo como um fim? 
Suponha que dissesse a verdade, porque precisava do dinheiro para 
um certo objetivo, mas não seria capaz de devolvê-lo. O seu amigo po
deria, então, tomar uma decisão sobre o empréstimo. Poderia exercer 
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os seus próprios poderes racionais, consultar os seus próprios valores 
e desejos, e fazer uma escolha livre e autônoma. Se decidisse emprestar 
0 dinheiro para o objetivo declarado, estaria a escolher fazer seu esse 
objetivo. Dessa forma, não estaria a usá-lo como um meio par~ alcançar 
0 seu objetivo, pois seria agora igualmente o objetivo dele. E isto que 
pretendia quando afirmou que os seres racionais têm sempre de ser 
estimados simultaneamente como fins, isto é, somente como seres que 
têm de poder conter em si a finalidade da ação. 

De certa forma, o pós-positivismo, como forma de superação do 
legalismo e de reconhecimento de valores comuns da sociedade, repre
sentou uma volta à teoria kantiana. O positivismo jurídico decorreu da 
importação das ideias do positivismo filosófico para criar uma :iência 
jurídica com características análogas às ciências exatas e natura1s (Bar

roso, 2001), buscando uma pretensa objetividade científica, com ênfase 
na realidade observável, que apartou o direito da moral e dos valores 
transcendentes. Teve em Kelsen, com a sua teoria pura do direito, o 
ápice do seu normativismo, com a aproximação quase completa do di
reito da norma, a afirmação da sua estatalidade, a completude do orde
namento jurídico e o seu formalismo. Foi a filosofia dos juristas no co
meço do século XX, quando se pretendeu reduzir o direito ao conjunto 
de normas em vigor, talvez influenciado na Europa continental pelos 
efeitos dos espíritos da Revolução Francesa e pelo momento histórico 
seguinte. Em seu sentido mais profundo, pretendeu, segundo Hespa
nha (1997), "constituir um manifesto contra os totalitarismos políticos 
de seu tempo, que, num sentido ou noutro, procuravam funcionaliz~r 
o direito em relação às conveniências do poder, legitimando-o a partir 
de considerações políticas como o domínio de classe '(estalinismo) ou 
as necessidades vitais de uma raça (nacional-socialismo)". Não obstan
te se revelou uma ideologia movida por juízos de valor, cujos fetiches 
da lei e do legalismo acrítico se prestaram às variadas formas de auto
ritarismo, como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha (Barroso, 

2001). 

O momento histórico posterior à Segunda Guerra Mundial serviu 
para inspirar um novo movimento para reflexão do direito e da. su_a 
função social, sua interpretação com a definição de valores e, prmcr
palmente, a discussão de princípios e de regras precursores de ~a 
teoria dos direitos fundamentais. Aí surge o que se pode denommar 
de pós-positivismo jurídico fundamentado, de maneira mais evidente, 
na normatividade dos princípios e o retom? da discussão dos valores, 
com a reaproximação da ética do direito. E o constitucionalismo ~~
demo que os alemães chamaram de virada kantiana, com a Constitw-
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ção se~do encarada como um sistema aberto de princípios e regras, 
permeavel a valores jurídicos suprapositivos, no qual as ideias de justi
ça e de realização dos direitos fundamentais desempenham papel cen
tral (Barroso, 2001). Os princípios se prestam a condensar valores e dar 
unidade ao sistema, além de condicionar a atividade do intérprete. No 
Brasil, despontam os princípios da razoabilidade, como meio de con
trole da discricionariedade legislativa e administrativa, e da dignidade 
da pessoa humana, identificado como um espaço de integridade moral 
a todas as pessoas pelo fato de simplesmente existirem, cujo núcleo se
ria o mínimo existencial. Ainda realça o acesso à Justiça como elemento 
instrumental indispensável para a exigibilidade e a efetivação dos di
reitos, podendo destacar a prestação jurisdicional efetiva como direito 
fundamental decorrente tanto da dignidade da pessoa humana como 
do próprio Estado democrático de direito. 

Em síntese, conclui Barroso (2001), o pós-positivismo identifica 
um conjunto de ideias difusas que ultrapassam o legalismo estrito do 
positivismo normativista, sem recorrer às categorias da razão subjetiva 
do jusnaturalismo. Sua marca é a ascensão dos valores, o reconheci
mento da normatividade dos princípios e a essencialidade dos direitos 
fundamentais. Com ele a discussão ética volta ao direito. O pluralismo 
político e jurídico, a nova hermenêutica e a ponderação de interesses 
são componentes dessa reelaboração teórica, filosófica e prática, que 
fez a travessia de um milênio para o outro. 

O pós-modernismo jurídico - segundo uma das acepções do pós
positivismo - traria uma reação contra as tendências generalizadoras 
e racionalizadoras da modernidade. Apresenta-se menos conformado 
e mais crítico em relação ao senso comum, com tendência a problemati
zar tudo o que possa ser visto como uma imposição ao quotidiano. No 
domínio do direito, converge no sentido de desvalorizar o direito -
geral, abstrato, heterônorno, planificador - do Estado (Hespanha: 1997) . · 

A indeterminação do direito e a conexão entre o direito e a mo
ral estão na agenda prioritária da reflexão atual, que, segundo Cal
sarniglia (1998), seriam problemas surgidos com o pós-positivismo. 
Enfatiza que a teoria positivista seria incompleta, enquanto o pós
positivismo admitiria que as fontes do direito poderiam responder 
a muitos problemas, pois necessitaria de conhecimento para solucio
nar os chamados casos difíceis. Em linhas gerais se poderia dizer que 
existe um esforço pela busca de instrumentos adequados para a sua 
s?lução. No pós-positivismo, o intérprete do direito e o juiz ocupa
nam o lugar que antes seria do legislador corno objeto de análise das 
normas, não se podendo, porém, qualificar de equivocada a solução 
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dos juízes ao criar o próprio direito. Por outro lado, contrariamente 
ao afirmado pelo positivismo clássico, a razão moral representaria 
um importante papel no campo jurídico, havendo uma relação intrín
seca entre o direito e a moral. Arremata, afirmando que o principal 
ataque dos pós-positivistas tem como objetivo a tese da discrição ju
dicial, e para atacá-la se veem obrigados a pôr em questão tanto as 
teses das fontes sociais do direito como as teses da separação entre 0 

direito e a moral. 
O pós-positivismo jurídico é a superação do legalismo estrito e 

traz de volta a discussão dos valores éticos ao direito, com os princípios 
passando a integrar o moderno constitucionalismo, cuja normativida
de encerra a unidade do sistema e condiciona a atividade do intérpre
te. Além daqueles princípios tradicionais, como o Estado democrático 
de direito, a igualdade e a liberdade, a Constituição, enquanto sistema 
aberto de valores, consolida novos princípios da razoabilidade e da 
dignidade da pessoa humana, os quais estão assegurados pelo acesso 
à Justiça e pela efetividade da prestação jurisdicional, todos considera
dos direitos fundamentais insuscetíveis de mitigação. 

John Rawls identifica a justiça como equidade (jainess), que resi
diria exatamente no igualitarismo da posição original, ou seja, num 
estado inicial do contrato social, momento hipotético, e não histórico, 
em que se pudesse optar por direitos e deveres. A formação social 
do pacto seria uma construção humana que beneficiaria a todos e, 
por meio dela, se realizariam os indivíduos socialmente. A ética seria 
questão importante, mas não central como a justiça das instituições. 
Se a justiça existe, ela seria definida em função da capacidade que as 
instituições possuiriam de realizá-la. Partindo da crítica contundente 
do utilitarismo, que lhe parecia a teoria mais vigorosa, sua obrares
gata a discussão do valor dos princípios para a sociedade moderna, 
dando nova vitalidade ao pensamento filosófico político. Propõe um 
itinerário para descobrir e fundamentar racionalmente os princípios 
que deveriam reger a sociedade justa. Marca o que os alemães cha
maram de virada kantiana para um novo constitucionalismo, trazen
do a discussão ser humano para o centro de toda racionalidade, como 
outrora pensara Kant, quando considerou o princípio moral essencial 
agir de forma a tratar a humanidade sempre como um fim, e nunca 
apenas como um meio. Daí poder ser considerada uma das principais 
fontes inspiradoras da corrente doutrinária denominada pós-positi
vismo jurídico, em que se procura resgatar a conciliação da ética com 
o direito. 
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O neoconstitucionalismo e a Constituição de 1988 
Ailton Schramm de Rocha1 

. . li novo constitucionalismo é uma teoria o neoconstituc10na smo ou . 
b a Constituição um novo papel. Pode-se d1zer 

em que se conce e para , d G 
que teve acolhida no cenário jurídico ocidental apo~ a ~e~ a . u~rra 
Mundial, num ambiente propício à def~ção de pnnCiplOS e obJetivo~ 
claros para o Estado democrático ~e direito, como, por exemplo, a efe 

tividade dos direitos fundamentaiS. . . 
E erdade não há como falar de neoconstituciOnalismo sem 

menci:a: Alexy'e Dworkin, expoentes do pós-positivismo que, cad~ 
ual a seu modo, conferiram especial relevo a al~o. que se mostr_a fun 

damental quando falamos de Constituição ~ e~ehvldade: a funçao dos 

princípios na interpretação e aplicação do direito. . . 
No constitucionalismo clássico, é preconizada a ~de~a d~ u~ ~ove~

no limitado a regras indispensáveis à garantia dos direitos mdlv~du~s 
de uma comunidade em dimensão estruturante de sua org~zaçao 

~olítico-social (Canotilho, 1998: 45). Nele os princípios são ~onsl~erad~~ 
.d . por atingir sendo inclusive muitos deles desprovld?s. o pro 
1 erus ' difi. - s o cam-
prio status constitucional. É reservado para as co- caço:s ~lVl 

o dos princípios gerais e normas de interpretaçao do due~t~. 
p Já o neoconstitucionalismo destaca-se pela normatiVldade dos 
princípios na própria carta constitucional. Além disso, defende-se que 

J Juiz federal da lOa Vara da Seção Judiciária do Estado da Bahia. 
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a Constituição, a lei suprema de um Estado, não se conforme em ser 
mera carta de princípios e assuma lugar central na interpretação das 
normas, exigindo-se, por outro lado, a construção de mecanismos efi
cazes de garantia desse papel relevante. Como explica Dirley da Cunha 
Júnior (2008: 35), consolida-se a passagem da lei e do princípio da lega
lidade para a periferia do sistema jurídico e o trânsito da Constituição 
e do princípio da constitucionalidade para o centro do sistema, em face 
do reconhecimento da Constituição como verdadeira norma jurídica, 
com força vinculante e obrigatória, dotada de supremacia e intensa car
ga valorativa. 

A interpretação não mais se resume a um silogismo nem se refu
gia no direito natural. Abre-se a possibilidade de afirmação de uma 
vontade constitucional, estabelecida a partir de uma lógica argumenta
tiva, de uma fundamentação racional, que se legitima desde que com
partilhada com toda a comunidade (Souza Neto, 2004: 55). 

Essa compreensão nasce num ambiente pós-positivista, em que 
a compreensão axiológica da norma encontra lugar definido. Alexy 
(2005: 38), por exemplo, reafirma que o direito não pode prescindir de 
valorações. Não há mais lugar, repise-se, para a ideia de que a norma 
se aplica por intermédio de mera subsunção lógica. Como explica Da
niel Sarmento (2006: 11), "não é mais possível visualizar Direito e Moral 
como esferas estanques e incomunicáveis, nem tampouco contentar-se 
com o relativismo ético subjacente ao Positivismo Jurídico nas suas va
riadas expressões, que via no direito uma forma vazia a qual poderia 
ser preenchida com qualquer conteúdo. Foram ideias deste tipo que 
possibilitaram o advento do Nacional-Socialismo, e não sobrou para 
elas nenhum lugar no novo pensamento constitucional" . 

O pós-positivismo contrapõe-se, portanto, à ideia de neutralidade 
axiológica que dominou o direito na primeira metade do século XX, e 
mesmo nos dias atuais revela sua influência quase que definitiva sobre 
o direito. Para muitos hoje em dia ainda é difícil pensar que moral e 
norma não são universos autônomos. 

Todavia, apesar de se tratar de lapidar reconhecimento do verda
deiro papel dos princípios constitucionais, corre-se o risco de se sim
plesmente catalogar mais uma expressão vaga e ambígua para o direi
to, a justificar meras abstrações no campo interpretativo, sem que de 
fato mudanças concretas ocorram no plano constitucional. 

É possível que soe um tanto inexata a expressão neconstituciona
lismo, decerto, já que, etimologicamente, o termo "neo" pode significar 
o resgate ou releitura de algum movimento teórico do passado, sob 
nova roupagem ou adaptado para circunstâncias impensadas de início. 



422 1 A RGUME NTO 

No caso em questão, em que se pretende reformatar a expressão cons
titucionalismo, retirando-a do ambiente inóspito e abstrato do positi
vismo clássico, é um grande desafio associá-lo à tentativa de conferir 
efetividade aos direitos. 

A doutrina nacional tem, ao que parece, endossado esse novo en
foque sobre o constitucionalismo. 

Eros Roberto Grau (2003: 147) ensina que "a aplicação do direito
e este ato supõe interpretação - não é mera dedução dele, mas, sim, 
processo de contínua adaptação de suas normas à realidade e seus con
flitos. Da mesma forma, a ordem jurídica, no seu evolver em coerência 
com as necessidades reais, embora haja de respeitar a Constituição, não 
se resume a uma mera dedução dela" . 

De sua feita, Paulo Bonavides (1996: 257) salienta que "a proclama
ção da normatividade dos princípios em novas formulações conceitu
ais e os arestos das Cortes Supremas no constitucionalismo contempo
râneo corroboram essa tendência irresistível que conduz à valoração e 
eficácia dos princípios como normas-chaves de todo o sistema jurídico. 
Normas das quais se retirou o conteúdo inócuo de programaticidade, 
mediante o qual se costumava neutralizar a eficácia das Constituições 
em seus valores reverenciais, em seus objetivos básicos, em seus prin
cípios cardeais". 

A Constituição brasileira de 1988 favorece essa nova interpretação, 
na medida em que traz em seu conteúdo uma série de normas centrais 
sobre uma diversidade de temas desde princípios da dignidade huma
na a disciplinas sobre os princípios fundamentais do Estado, direitos e 
garantias do indivíduo, organização do Estado, repartição de funções 
entre os órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário, tratamento ju
rídico dos servidores públicos, limitações ao poder de tributar, entre 
outras tantas normas relacionadas aos mais variados tópicos de rele
vância constitucional. 

Só a título de comparação, a Constituição de 1967 contava com 
167 artigos, enquanto a Constituição atual conta com 250, além de 83 
no ADCT. Mas o ponto de destaque não se resume ao quantitativo de 
disposições constitucionais, mas à amplitude de temas que alcança. A 
Carta de 1988 conferiu grande relevo ao campo dos direitos e garantias 
fundamentais, o que já se pode constatar pela posição inicial (art. 52

) 

que lhes foi reservada. 
Quanto maior o número e alcance das normas maior a tarefa de 

que haja a efetiva aplicabilidade de seu conteúdo. 
O fato de a Constituição deixar de ser simples peça de princípios 

no ordenamento jurídico e assumir posição central é o que se denomina 
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supremacia. Essa supremacia, como se sabe demanda . 
concretude, tais como as técnicas de contr I' d . m~carusmos de 

Afirma-se por outro lad o e e constituciOnalidade. 
' o, que a presença de norm -

rialmente constitucionais no b . d . as nao mate-
OJO o texto constitucional t . 

reduzir a eficácia de todo 0 c d ermma por 
H, . 1m orpo e normas constitucionais 

a tgua ente o problema de que · 
to no trato de temas tão va . d , por eventualmente faltar acer-

na os, em que o lecnslado · por vezes expõe com . , . . . o~ r constitucional 
. . mmuCias as mats dtversas variáveis d . 

legislativo, corre-se sério risco d 1 o uruverso 
e ser etra morta Cite se 

pio a previsão original do art 192 § 32 d C . . . -._ como exem-
t d . · , , a onshtuiçao que ved 
axa e Juros reais a 12% ao f I . . , ava 

titucional 40. ano, a ma supnmida pela Emenda Cons-

É importante, assim enfatizar d f , 
a realidade jurídica d ' , ~ue, e ato, e algo vitorioso para 

o pats a adoçao de uma Con ti tu. - d 
e exaustiva sobre os divers t s IÇao irigente 

os emas que enfrenta Mas o i t , , 
necessário compreender as limita - . , . . a o e que e 
corpo tão grande d d. . - çoes megaveis ao se estabelecer um 

, e Is~ostçoes sobre campos tão vastos. 
E, portanto, necessario o uso de grande trab lh . 

de ponderação para inter reta ão a o. arg_umentativo e 
certo que é legítimo o t ç das normas constituciOnais, sendo 
vicções É de s b es orç,o empreendido para aplacar velhas con-

. e uscar o carater efetivo · -
semânti d . ' normativo, e nao meramente 

co as normas postas no ordename t . 'd· , . 
fera constitucional. n o JUn Ico, maxtme na es-

0 neoconstitucionalismo ima . -
ção, de modo a conferir realidad ~~-se, p.r~poe gradativa interpreta
existência para os " d e as disposiçoes do Texto Maior e real 

man amentos de otim · z - " · 
devem ser para a . - d . 1 açao ' mterpretados que 

revisao e paradigmas e criação de novos tempos. 
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O princípio da dignidade da pessoa humana 
e a efetivação do direito fundamental 

e social à saúde, por meio do fornecimento 

de medicamentos 

Henrique Gouveia da Cunha1 

1 Introdução 

O presente artigo tem por escopo abordar a concretização dos di
reitos humanos, especialmente sobre a aplicabilidade e a eficácia do 
princípio da dignidade da pessoa humana no contexto atual do pós
positivismo. 

Para Flávia Piovesan (1998: 34), "o valor da dignidade humana -
ineditamente elevado a princípio fundamental da Carta, nos termos 
do art. 12

, III - impõe-se como núcleo básico e informador do orde
namento jurídico brasileiro, como critério e parâmetro de valoração a 
orientar a interpretação e compreensão do sistema constitucional ins
taurado em 1988. A dignidade humana e os direitos fundamentais vêm 
a constituir os princípios constitucionais que incorporam as exigências 
de justiça e dos valores éticos, conferindo suporte axiológico a todo o 
sistema jurídico brasileiro". 

Buscaremos delinear, nesta introdução, os principais aspectos 
abordados pelo palestrante em sua exposição e traçar, no tópico subse-

1 
Juiz federal substituto da 3il Vara da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG. 
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quente, alguns parâmetros que podem ser considera~os ~elo julgador 
na busca da concretização do direito fundamental a saude, que será 

objeto deste ensaio. . 
As principais questões abordadas na palestra se resunnram nas 

seguintes: a) o caráter contingencial dos direitos humanos, sobretudo o 
princípio da dignidade da pessoa humana, e~ v~~tude de sua mutabili
dade ao longo da história, isto é, a grande vanabllidade das a~ordagens 
e perspectivas dos direitos humanos ao longo do tempo; b) a e~ase das 
forças sociais, especialmente do papel do dissenso e das desigualda
des, características principais das relações intersubjetivas a influenciar 
a abordagem e concretização dos direitos humanos; e, finalmente, c) o 
compromisso do magistrado com a proteção dos direitos _humanos no 
ato de concretização desses direitos, diante das perspectivas traçadas 

nos tópicos a e b. _ 
Há que se investigar a abrangência, os limites, a concepçao e o 

papel do Judiciário na concretização dos direitos ~u~anos, se_m come
ter 0 erro de se pretender atribuir linguagem de direito a praticamente 
todos os problemas e questões sociais, sob pena de se incorrer ~uma 
jurisdicionalização excessiva e se ingressar no espaço r~~ervado_ as de
liberações políticas definidas pela coletividade por me10 da lei e _das 
políticas públicas. Isto porque o direito aplicado na esfera contencwsa 
dos processos não pode - nem deve - prestar-se a da~ _respostas a 
todos os problemas e questões sociais, sob pena de ser utihzado como 
instrumento retórico para a defesa de interesses específicos por vezes 

dissociados do ideal de justiça distributiva. 
Ao mesmo tempo, há que se empregar conteúdo aberto aos direi

tos fundamentais, tendo em vista o seu caráter contingencial e dialógi
co, de modo a não se fecharem os canais de comunicação do Judiciário 
com a sociedade, que reclama a concretização dos direitos fun~a~~n
tais. A compreensão da Constituição como sistema aberto de prme1p1~S 
e regras garante racionalidade ampla e maior eficácia positiva aos ca

nones nela positivados. 
Tendo essas premissas como norte, o presente estudo pretende 

abordar algumas questões ligadas à atuação do Poder Judiciário na 
concretização do direito à saúde na sua vertente curativa, isto é, a ~o 
fornecimento de medicamentos, tangenciando a possibilidade da exis
tência de limites a essa atuação em face do disposto nos arts. 6o, 194, 

196 e seguintes da Constituição da República de 1988. 
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2 Desenvolvimento 

A saúde encontra-se entre os direitos sociais que compõem os 
"Direitos e Garantias Fundamentais da República Federativa do Brasil 
(título II, capítulo II, art. 6°), tendo sido inserida, ainda, no "conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade", 
que compõem a Seguridade Social (título VIII, capítulo II, art. 194). Está 
definida no art. 196 da Constituição da República como"[ ... ] direito de 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econô
micas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação". 

No plano infraconstitucional, a Lei Orgânica de Saúde (8.080/1990) 
prevê em seu art. 22 que "a saúde é um direito fundamental do ser hu
mano, devendo o Estado prover as . condições indispensáveis ao seu 
pleno exercício". 

O art. 42 do referido diploma legal estabelece, por sua vez, que "o 
conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e institui
ções publicas federais, estaduais e municipais, da administração direta 
e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o 
Sistema Único de Saúde (SUS)". 

A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter comple
mentar. Entre as principais atribuições do SUS está a "formulação da 
política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros 
insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção" 
(art. 62, VI). 

O direito fundamental à saúde, viabilizado pela coletividade por 
meio de políticas públicas, é assegurado em suas vertentes preventiva 
e curativa, na medida em que a Constituição da República garante a 
todos "o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação". 

Verifica-se, portanto, que o direito social à saúde, nos moldes em 
que ficou positiva do na Carta Magna, é viabilizado, em regra, por meio 
de políticas públicas, desenvolvidas no espaço político legislativo e ad
ministrativo. 

Três princípios essenciais, extraídos da exegese do art. 7°, I, II e 
XI, da Lei 8.080/1990, devem presidir as ações e serviços de saúde que 
integram o SUS: a) a universalidade de acesso aos serviços de saúde 
em todos os níveis de assistência; b) integralidade da assistência, que 
abrange um conjunto articulado de prestações positivas de natureza 
preventiva e curativa, individual e coletiva, exigidas nos diversos ní-
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veis do sistema; c) conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, 
materiais e humanos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios na prestação de serviços de assistência à saúde. Quanto à 
conjugação dos recursos financeiros, consagra o art. 35, VII, do diplo
ma legal citado, o critério do ressarcimento do atendimento prestado 
para outras esferas de governo. Em consequência, qualquer entidade 
federativa pode prestar o atendimento necessário ao indivíduo e bus
car o ressarcimento perante a outra a quem competiria, em princípio, 
fazê-lo diretamente. 

Os desafios e dificuldades que se apresentam ao Judiciário encon
tram-se ligados à concretização dos princípios e regras constitucionais 
e infraconstitucionais que estruturam o SUS, especialmente quando se 
detecta a ausência de previsão específica em lei ou nos atos infralegais 
que objetivam executar as políticas públicas nessa área de determina
do medicamento ou tratamento necessário à garantia do direito à vida 
com dignidade. 

Nesse contexto, impõe-se ponderar, de início, que o reconheci
mento da eficácia jurídico-normativa dos princípios constitucionais, 
notadamente o da dignidade da pessoa humana, admitida no contex
to atual do pós-positivismo, bem como o reconhecimento da eficácia 
concreta do disposto no art. 196 da CR/1988 - que garante o direito à 
saúde mediante políticas públicas sociais e econômicas - não podem 
conduzir a uma aplicabilidade ampla em demasia nem praticamente 
irrestrita de tais princípios, de molde a conduzir o Poder Judiciário à 
imposição do cumprimento de prestações positivas - suportadas pela 
coletividade - que se encontram situadas no plano de um estado social 
puramente ideal, invadindo o espaço das decisões políticas - plano le
gislativo- e comprometendo a execução de políticas públicas em face 
das reais limitações de natureza financeira para seu cumprimento. 

Ronald Dworking e Robert Alexy estabeleceram a diferença fun
damental entre regras e princípios, traçando este último parâmetros 
para a eficácia jurídica dos princípios. 

Para Dworking (citado por Barroso, 2008), "regras são aplicadas de 
modo tudo-ou-nada. Se os fatos que a regra estipular ocorrerem, então 
ou a regra é válida, caso em que a resposta que ela fornece deve ser 
aceita, ou não é, caso em que não contribuirá em nada para a decisão 
(tradução livre)"2

. 

2 Cf. Ronald Dworking, Taking rights seriously, Cambridge/Massachussets: 
Harvard University, 1997, p. 24. 
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Alexy (citado por Barroso, 2008), na mesma esteira, enfatiza que: 

As regras são normas que só podem ser cumpridas ou não. Se 
uma regra é .válida, então deve-se fazer exatamente o que ela exi
ge, nem mais nem menos. Portanto, as regras contêm determi
r:aç~e.s no âmbito do que é fática e juridicamente possível. Isso 
SI_?llifica que a diferença entre regras e princípios é qualitativa e 
nao de grau. Toda norma é ou bem uma regra ou um princípio. 
[ ... ]Um conflito entre regras só pode ser solucionado introduzin
do uma cláusula de exceção que elimine o conflito ou declarando 
inválida, ao menos, uma das regras. (Tradução livre.)3 

E, segundo o mesmo autor (Alexy, citado por Barroso, 2008): 

O po~to,d~cisi~o para a distinção entre regras e princípios é que 
os prmcipiOs sao normas que ordenam que algo seja realizado 
na ~aior .medida possível, dentro das possibilidades jurídicas 
e reais existentes. Portanto, os princípios são mandados de oti
mizaç~o, que es~ão caracterizados pelo fato de que podem ser 
cumpndos em diferentes graus e que a medida devida de seu cum
primento depende não apenas das possibilidades reais senão também 
das p.ossibilidades jurídicas. O âmbito de possibilidades jurídicas é de
termznado pelos princípios e regras opostos. (Tradução livre.)4 

~erifica-se, portanto, que o cumprimento dos princípios submete
s~ a diferentes graus, além de depender das possibilidades reais e jurí
dicas do Estado para dar-lhes concretização. 

Tal ~a. de interpretação não pode escapar à percepção do apli
cador do direito, .e~b.ora, de outro lado, não deva impedir a garantia, 
por parte do Judiciano, de prestações realmente necessárias à manu
tenção, sob a perspectiva do mínimo existencial do direito à saúde 
indissociavelmente ligado ao direito à vida com dÍgnidade (Alexy, citad~ 
por Barcellos, 2008: 257). 

Esse núcleo do mínimo existencial pode ser concretizado confor
me salienta Ana Paula de Barcellos (2008: 288), a partir de três 'elemen
tos materiais básicos e um instrumental: saúde básica, educação funda
mental, as~istência aos desamparados e o acesso à Justiça. 

Enfatiza a autora citada que "as prestações do mínimo existencial 
devem ser concebidas considerando a capacidade financeira e econô-

3 
C.f. Robert ~lexy, Teoria de los derechos fundamentales, Madrid: Centro de Estu
dws Constitucionales, 1997, p. 87-8. 

4 Cf. ibidem, p. 86. 
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mica de uma dada sociedade em determinado momento. Será inútil 
construir um conceito inteiramente a-histórico e incapaz de se comuni
car com a realidade" (Barcellos, 2008: 342). 

Ricardo Lobo Torres (citado por Barroso, 2008) procura, a seu turno, 
traçar o conteúdo do mínimo existencial a partir do princípio da razo
abilidade, considerando a possibilidade de superação da reserva do 
possível no caso de sua contradição com o princípio da dignidade da 
pessoa humana: 

A doutrina modificou-se radicalmente, abandonando o positi
vismo sociológico e adotando a visão principiológica em que se 
realçam:[ ... ] d) o reconhecimento da prevalência do princípio da 
reserva do possível (expressão cunhada pelo Tribunal Constitu
cional da Alemanha - BverGE 33: 303-333 ---:- largamente em
pregada em Portugal e no Brasil) ou da reserva orçamentária: 
"não são determinados previamente, mas sujeitos à reserva do 
possível (Vorbehalt des Moglichen), no sentido de que a sociedade 
deve fixar a razoabilidade da pretensão. Em primeira linha compete ao 
legislador julgar, pela sua própria responsabilidade, sobre a importân
cia das diversas pretensões da comunidade, para incluí-las no Orça
mento, resguardando o equilíbrio financeiro geral"; e) possibilidade de 
superação do princípio da reserva do possível no caso de contradição 
incontornável com o princípio da dignidade humana, consubstanciado 
no direito a prestação estatal jusfundamentaZ.S 

A jurisdicionalização excessiva, verificada quando ultrapassados 
os limites da razoabilidade e da proporcionalidade na atuação do Ju
diciário ao imprimir densidade concreta aos princípios constitucionais, 
além de potencializar a acomodação, por vezes até mesmo perniciosa, 
do Poder Executivo no cumprimento das políticas públicas que lhe in
cumbem na área da saúde, pode chegar a prejudicar a atuação deste 
mesmo Poder na consecução de suas políticas. 

Salienta Ingo Wolfgang Sarlet (citado por Barroso, 2008) que: 

A expressiva maioria dos argumentos contrários ao reconheci
mento de um direito subjetivo individual à saúde como pres
tação (assim como ocorre com os demais direitos sociais pres
tacionais, tais como educação, assistência social, moradia, etc.) 
prende-se ao fato de que se cuida de direito que, por sua di-

5 Cf. Ricardo Lobo Torres, O mínimo existencial, os direitos sociais e a reserva 
do possível, em António José Avelãs Nunes e Jacinto Nelson Miranda (orgs.), 
Diálogos constitucionais: Brasil-Portugal, Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 455-6. 
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mensão econômica, implica alocação de recursos materiais e 
humanos, encontrando-se, por esta razão na dependA · d 
f ti d · ' encra a 

e e .va rsponibilidade destes recursos, estando, portanto, sub-
metr~os a uma reserva do possível. Com base nesta premissa e 
c?nsrderando que se cuida de recursos públicos argumenta-se 
amda que é a 1 · 1 d ' ' u ' . penas ~ e?rs a or democraticamente legitimado 
q em possm competencra para decidir sobre a afetação destes 
recursos, falando-se neste contexto de um . , . d 

1 
' ' prmcrpro a reserva 

par ~e~t~r em matéria orçamentária, diretamente deduzido 
do pnn:rpro democrático e vinculado, por igual, ao princí io da 
separaçao de poderes. 6 p 

A :aulo B~na_vi.des (2007: 588-9) alertou sobre a necessidade da obser
~ancta do. pr~cipiO da proporcionalidade no emprego da hermenêu
tica conshtu~wnal con~retizante dos direitos fundamentais, erigidos, 
segundo ele: a verdadeua categoria de princípios, a fim de que não ha'a 
comprometimento do equilíbrio entre os Poderes: J 

ResultaramJ'á da dime - · 'd' b' . . . . nsao JUn rco-o Jetiva movações constitu-
c:onars de extre~a impor:ância e alcance, tais como: a) a irradia
ç~o ~ a pr~pagaçao dos drreitos fundamentais a toda a esfera do 
?rrer~o P~rvado; ~m r~gor, a todas as províncias do Direito, sejam 
~uspnva~stas, seJam JUspublicísticas; b) elevação de tais direitos 
~ categona de princípios, de tal sorte que se convertem no mais 
rmport~te polo de ~ficácia normativa da Constituição [ ... ]; h) a 
elaboraçao ~o con~erto de concretização, de grau constitucional, 
~e q~e se tem vahdo, com assiduidade, os tribunais constitu
cron~r~ do V~lh? Mundo na sua construção jurisprudencial em 
matena .de d~rertos fundamentais; i) o emprego do princípio da 
proporcronahdade vinculado à hermenêutica concretizante em-
pre - b · , ~o n.ao raro a usrvo, de que derivam graves riscos para o 
eq~rlíbno dos Poderes, com os membros da judicatura consti
tucron.al desempenhando de fato e de maneira insólita o papel 
de legrslador~s con~ti:Uintes paralelos, sem todavia possuírem, 
para tanto, o rndeclrnavel título de legitimidade[ ... ]. 

~ã? se está a sustentar um consequencialismo sob perspectiva 
economtca submissa à reserva do possível, assim como não há 
apegar ao conceito liberal clássico formal de separação de Pod quedse 
modo a f tr . 1 - eres, e 

rus ar a Imp ementaçao dos direitos sociais e individuais 

6 c,f. .Ingo ~~l~gang Sarlet, Algumas considerações em torno do conteúdo efi

~:~~c~, ~~~~~;gl~ :~l~~eito à saúde na Constituição de 1988, em Inte~esse 
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diante da omissão do poder público, sobretudo aqueles direitos com
preendidos no mínimo existencial, mas, sim, perseguir o valor justiça 
na concretização equilibrada dessas garantias, sob a ótica da propor
cionalidade e da ponderação, para não se outorgar, em excesso, bem 
da vida no âmbito da tutela individual e prejudicar, por consequência, 
a maioria da coletividade. 

No exercício desse juízo, deve-se buscar, sempre, conceder presta
ção positiva no campo da saúde que possa ser passível de universaliza
ção; isto é, a determinação para o fornecimento de certo medicamento 
ou tratamento cirúrgico pelo Estado-juiz haverá de ser razoavelmente 
viável a todas as demais pessoas que possam se encontrar na mesma 
situação ou em situação semelhante à daquele que busca a tutela indi
vidual. 

A atuação do Poder Judiciário no plano da concretização dos prin
cípios constitucionais e direitos sociais dependentes de políticas públi
cas para sua implementação isonômica há de fundamentar-se, ainda, 
no princípio da subsidiariedade para garantir-se, diante da omissão 
do poder público, o que, realmente, se considera como necessário exis
tencial, conceito aberto, fluido e cuja densidade deve ser buscada na 
solução do caso concreto. 

O conteúdo do mínimo existencial, alerta Ana Paula de Barcellos 
(2008: 342), "é dado por prestações em relação às quais seja factível afir
mar que todos os indivíduos têm direito, e não apenas aqueles que vão 
ao Judiciário". 

A maioria das pretensões submetidas à apreciação do Poder Judi
ciário tem por objeto o fornecimento de medicamentos e outras pres
tações positivas ligadas à saúde - como, por exemplo, intervenções 
cirúrgicas - não contempladas pelas políticas públicas traçadas para 
execução no âmbito do SUS. 

É necessário se considerar que inúmeras destas ações se inserem 
no contexto atual da medicalização indefinida ou excessiva do ser hu
mano, ditada pelas políticas mercantilistas da indústria farmacêutica. 

Sobre esse aspecto, são bastante elucidativos os estudos de Mar
cus Orione Gonçalves Correia e Renato Negretti Cruz (2007: 268-9): 

Destaca-se, portanto, a inserção do corpo no mercado, mediada 
pela Medicina, inicialmente como força de trabalho assalariada 
e, depois, por meio do consumo de saúde, o que, por conseguin
te, teria propiciado diversas "disfunções no sistema de saúde e 
da medicina contemporânea" (Focaut, 1974, p. 19). 

Nesse contexto, ao contrário do que pode parecer, os médicos 
não seriam os únicos ou os mais beneficiados por esse processo 
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social de medicalização indefinida, mas sim a indústria farma
cêutica. Como advertia Focault (1974), os "trustes farmacêuti
cos" é ~ue ficariam com os lucros proporcionados pela doença e 
pela saude, sendo sustentada, inclusive pelo financiamento co
letivo desse sistema sanitário. Tal situação, no entanto, persiste 
até os dias atuais (Angell, 2007, p. 207-229; Barros, 2004, p . 119). 
[ ... ] 

Esse descompasso entre as expectativas da sociedade em relação 
ao "consumo de saúde" e sua repercussão na real melhoria das 
condições sanitárias persiste atualmente a despeito dos supos
tos avanços da indústria farmacêutica e de seu aparente empe
nho no desempenho de novos medicamentos que justificariam, 
em tese, os preços altos de seus produtos, bem como seus lucros 
exorbitantes. 

Nesse sentido, diversos são os trabalhos que questionaram os 
métodos dos grandes laboratórios farmacêuticos privados para 
~anter sua alta lucratividade num mercado global cuja estima
ti:a total de vendas de medicamentos sujeitos à prescrição mé
dica no mundo inteiro estava em tomo de 400 bilhões de dólares 
em 2002 (Angell, 2007, p. 21; Nascimento, 2005; Barros, 2004). 

Dentre esses estudos, para a discussão seguinte acerca da con
cessão de medicamentos pelo poder judiciário brasileiro, cum
pre destacar aqui o levantamento feito por Angell (2007) para 
demonstrar a real dimensão "criativa" e "inovadora" dos labo
r~tório~ farma~êu~cos, a despeito de seu discurso oficial, a par
tir da Sistematizaçao dos dados fornecidos pela própria agência 
n?rte-americana, Food and Drug Administration - FDA, respon
savel pelo registro de novos medicamentos. De acordo com o 
levantamento da referida autora: 

[ ... ] 

Dos 78 medicamentos aprovados pela FDA em 2002, somente 
17 continham novos princípios ativos, e apenas sete deles foram 
classificados pela FDA como aperfeiçoamento em relação a me

dicamentos mais antigos. Os outros 71 medicamentos aprovados 
naquele ano eram variantes de medicamentos antigos ou não fo
ram considerados superiores aos medicamentos já à venda. Em 

outras palavras, eram medicamentos "de imitação".( ... ] Ademais, 
desses sete, nem um único provinha de um laboratório farmacêu
tico americano de porte (AngeU, 2007, p. 32-33). 

A relevância desses números e do descompasso entre 0 mon
tante dos medicamentos registrados anualmente na agência 
FDA e o percentual inferior a 15% de produtos por ela consi
derados como inovadores requer a disseminação dessas infor-
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mações e a tentativa de inserir este critério de distinção entre 
os "novos medicamentos" produzidos anualmente no mérito 
dos processos judiciais referentes a pedido de inclusão de novos 
medicamentos na lista daqueles fornecidos pelo SUS ou de seu 
fornecimento pelo Estado diretamente a determinados pacien
tes, afastan.do-se, como critério judicial para se aferir o caráter 
inovador do medicamento pleiteado, o simples argumento de 
que a droga em questão foi aprovada para comercialização nos 
EUA pela FDA ou em outro órgão estatal estrangeiro ou nacio
nal de registro. 

Em suma, ao se sustentar a atuação do Poder Judiciário funda
mentada no princípio da subsidiariedade e na busca da garantia do 
mínimo existencial, não se afasta a possibilidade do fornecimento de 
medicamentos não padronizados nos atos administrativos emanados 
dos entes que integram d SUS, no âmbito de ações individuais. Impõe
se admitir o fornecimento desses remédios em situações excepcionais, 
comprovadamente necessárias para a manutenção ou garantia do di
reito à vida da parte e desde que resulte comprovada, de maneira segu
ra, a impossibilidade de utilização do medicamento padronizado ou, 
ainda, outro de menor custo inserido entre os genéricos. 

O debate fundamental que deve permear as pretensões do for
necimento de medicamentos deve encontrar-se preordenado à de
monstração em juízo da possibilidade de substituição do remédio não 
constante da lista do SUS por outro equivalente, cujos efeitos para o 
tratamento sejam os mesmos. Há que se perseguir a produção de prova 
segura, de natureza técnica, que aponte a real necessidade de utiliza
ção do medicamento não padronizado e que seja conclusiva quanto à 
impossibilidade de utilização terapêutica dos medicamentos previstos 
no ato que materializa a concretização da política pública em matéria 
de saúde, em face da presunção de que tal ato foi calcado em avaliação 
das necessidades coletivas nesse campo. 

Não se admite, por fim, exigir do SUS o fornecimento de medi
camento em caráter experimental ou medicamento de alto custo cuja 
eficácia ainda não se encontre cientificamente comprovada. 

3 Conclusão 

À guisa de conclusão, pode-se sustentar o seguinte. 
1. O compromisso do magistrado com a proteção dos direitos hu

manos no ato de sua concretização, considerando-se o seu caráter con
tingencial e o papel das forças sociais ( dissenso) nessa busca, impõe 
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uma atuação positiva do Poder Judiciário no sentido de dar eficác· 
jurídico-normativa aos princípios constitucionais, notadamente ao ~= 
dignidade da pessoa humana. 

2. Nessa atuação, há que se buscar a garantia do mínimo existen
ci_al, perseguindo o valor justiça na concretização do princípio da dig
ntdade da pessoa humana e do direito social à saúde, sob a ótica da 
proporcionalidade, da ponderação e, também, à luz do princípio da 
subsidiariedade. 

3. Diante das pretensões cujo objeto seja o fornecimento de me
di,ca~entos e prestações positivas não contempladas pelas políticas 
pubhcas traçadas pelo SUS, há que se ter redobrada cautela, tendo em 
vista que os remédios solicitados podem não constituir inovação ou 
aperfeiçoamento daqueles padronizados e podem não ser imprescin
díveis ao tratamento. 

4. Na hipótese acima, cumpre admitir o fornecimento desses re
médios a situações excepcionais, quando comprovadamente necessá
rio para manutenção ou garantia do direito à vida da parte e desde que 
resulte comprovada, de maneira segura, a impossibilidade de utiliza
ção do medicamento padronizado. 
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1 Introdução 

Os limites da interpretação jurídica 
na teoria da compreensão 

Leonardo Tochetto Pauperio1 

A evolução do pensamento jurídico e o próprio surgi~e~:o da 
ciência do direito perpassam pela contínua investigação~ definiçao ~e 
parâmetros para a tarefa interpretativa. Suced~ram-se, na mterpretaçao 
jurídica - e talvez ainda se sucedam por mmto tempo ~, momentos 
de maior objetividade e subjetividade, valendo-se, respectivamente, ~e 
critérios objetivos e subjetivos para o enfrentamento dos textos de le1. 

A prudência aristotélica e o reducionismo da Escola de E:eg~se 
parecem figurar como extremos opostos da investigaç~o ~ermeneutica, 
como limites do pêndulo histórico em const~~te o~C1laçao, ~~~ passa 
de um extremo a outro visitando estados teon cos mtermed1anos, em 
profusão. o passar dos tempos e as profundas diferenças existentes 
nas diversas nações tornam esse processo contínuo e inesgotável em 
possibilidades, não havendo, em princípio, a possibilidade de falar-se 

numa solução única do problema. 
E talvez não se possa mesmo falar em verdade nesse campo das 

ideias. Porque 0 problema teórico mostra-se insuperável, ainda mais 
quando se percebe que as supostas estabilidades são facilmente supera-

1 Juiz federal substituto da 4~ Vara da Seção Judiciária do Estado da Bahia. 
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das com o decurso do tempo. A evolução constante do pensamento não 
permite que tais posições se sustentem por muito. 

Não obstante, há momentos de brilho nesse caminhar. Constru
ções teóricas tidas, hoje, por superadas carregaram consigo o atributo 
da novidade no tempo em que apresentadas, e nem por isso deixam de 
ser admiradas pela contribuição que prestaram em seu momento ino
vador. Assim se encaram os precursores da teoria da compreensão. 

Hoje a discussão acerca dos limites da interpretação jurídica ocu
pa o centro das atenções na jusfilosofia, e os teóricos da filosofia herme
nêutica, entre os quais destaco os adeptos da teoria da compreensão 
(Betti, Gadamer e Cassio), prestaram grande contributo para a evolu
ção do pensamento ao longo do século XX. É o que tentaremos situar 
neste breve trabalho. 

2 Emilio Betti 

Betti não pretendeu explorar a dimensão ontológica da compreen
são. Propôs-se a formular uma metodologia da interpretação jurídica 
que impedisse excessos subjetivistas da parte do intérprete. Conside
rava a interpretação um meio de alcançar a compreensão (Bleicher, 1980), 
e insistiu no fato de uma interpretação ser possível apenas em face de 
formas significativas, entendendo por forma a "estrutura homogênea em 
que um número de elementos detectáveis se relacionam entre si e ser
vem para a preservação das características da mente que a criou ou que 
nelas está representada" (Bleicher, 1980: 81). 

Para Betti, o processo de interpretação destinava-se a resolver o 
problema epistemológico da compreensão, distinguindo, assim, tais ati
vidades da mente. A interpretação, para Betti, era o processo que visava 
a e resultava na compreensão (Bleicher, 1980). "Come fatto di conoscenza 
il processo interpretativo risponde al problema epistemologico dell'in
tendere. Utilizzando qui uma distinzione familiare ai giuristi, quella 
fra azione ed evento, possiamo caratterizzare l'interpretazione come 
l'azione il cui evento utile e l'intendere" (Betti, 1971: 59). 

Betti sustentou, também, que "a função do intérprete é a mera 
descoberta do sentido visado por uma manifestação do pensamento 
de alguém e a compreensão do estilo de pensamento e imaginação nele 
patente" (Bleicher, 1980: 91). E concordou com o linguista Wilhelm von 
Humboldt no pensamento de que o discurso produzido pelos nossos 
semelhantes não pode ser considerado algo acabado, afigurando-se, 
antes, como uma fonte material de um estímulo dirigido ao nosso conhe
cimento, "para voltarmos a traduzir o que foi detectado e reconstruir-
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mos de dentro o seu sentido e para que à linha de argumentação, tal 
como surge na palavra, seja dada, com o auxílio das nossas categorias 
de pensamento, uma nova expressão, num processo criativo e configu. 
rador" (Bleicher, 1980: 84). 

Betti entendia que, no processo hermenêutica, o intérprete re
constitui os passos na direção inversa (inversão do processo criativo), 
repensando-os no seu íntimo, mas preocupava-se com a necessidade de 
objetividade por parte do intérprete, na medida em que a reconstitui
ção do significado contido nas formas significativas deve fidelidade ao 
conteúdo do sentido (Bleicher, 1980). Deparou-se, então, com o conflito 
entre a subjetividade derivada da espontaneidade da compreensão e a 
necessária objetividade como alteridade do sentido a que se quer chegar 
(Bleicher, 1980). 

2.1 Cânones hermenêuticas 

Diante da problemática surgida da tensão existente entre a subjeti
vidade e a objetividade do processo interpretativo, Betti tentou, então, 
estabelecer diretrizes para a interpretação: os cânones hermenêuticas. São 
eles relacionados com o objeto: a) cânone da autonomia hermenêutica 
do objeto; b) cânone da coerência do sentido (princípio da totalidade); 
e com o sujeito: c) cânone da compreensão efetiva. 

Cânone da autonomia hermenêutica do objeto (ou cânone da imanência 
das normas da hermenêutica). Betti sustentou aqui que: 

[ ... ]as formas significativas têm de ser consideradas autônomas 
e compreendidas de acordo com a sua própria lógica de desen
volvimento, as ligações pretendidas, bem como na sua necessi
dade, coerência e caráter conclusivo; deveriam ser avaliadas de 
acordo com os parâmetros imanentes na intenção inicial: quer 
dizer, a intenção a que as formas criadas deveriam correspon
der, do ponto de vista do autor e do seu impulso formativo no 
processo de criação; donde se conclui que não devem ser ava
liadas em termos da sua adequabilidade a qualquer outra fina
lidade externa que se possa afigurar relevante para o intérprete. 
(Bleicher, 1980: 86-7) 

Betti defendeu, assim, que as formas significativas devem serdes
tacadas e consideradas autonomamente, permitindo que a conjugação 
dos elementos que a compõem possa ser investigada pelo intérprete 
como detentora de um significado próprio. 

Limita, dessa forma, a atuação do intérprete, cuja atividade es
tará adstrita aos significados contidos nas formas significativas sobre 
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as quais se debruçará e das quais deverá extrair significados nelas já 
contidos. 

Cânone da totalidade e da coerência de sentido. Para Betti, o princípio 
da totalidade esclarecia as inter-relações e a coerência dos elementos 
individuais do discurso. "É essa relação dos elementos entre si e com 

0 seu todo comum que permite o esclarecimento e a elucidação recí
proca das formas significativas na relação entre o todo e as suas partes, 
e vice-versa" (Bleicher, 1980: 87). Betti defende que os elementos indivi
duais geram o sentido do todo e que um elemento individual"tem de 
ser entendido em referência ao todo completo e penetrante do qual faz 
parte" (Bleicher, 1980: 88). 

Cânone da compreensão efetiva. Referindo-se a Rudolf Bultmann, 
Betti disse que "a tarefa do intérprete é retomar o processo criativo, 
reconstruí-lo dentro de si mesmo e traduzir, de novo, o pensamento 
alheio de um Outro, uma parte do passado, um acontecimento relem
brado, para a realidade da nossa própria vida, isto é, adaptá-lo e inte
grá-lo no nosso horizonte intelectual, dentro da estrutura das nossas 
experiências, através de uma espécie de transformação com base no 
mesmo tipo de síntese que permitiu o reconhecimento e a reconstrução 
desse pensamento" (Bleicher, 1980: 91). 

Betti acrescentou que as apropriações realizadas pela mente in
tegram-na na sua estrutura das representações e conceitos, passando 
cada nova experiência a integrar o nosso universo mental. 

2.2 A contribuição de Betti 

É indiscutível a contribuição de Betti para o desenvolvimento da 
hermenêutica. Apesar de haver uma concordância geral com a oposi
ção apresentada por Gadamer aos pontos principais da teoria de Betti, 
ninguém nega que o mestre italiano prestou relevante serviço no cam
po da sistematização das ideias no plano hermenêutica e a precisão 
técnica com que tentou executar tal tarefa. 

Preocupado com os excessos totalitários, Betti trabalhou em meios 
de limitação do arbítrio interpretativo, criando critérios objetivos para 
a execução hermenêutica. O cânone da autonomia hermenêutica do objeto 
(ou cânone da imanência das normas da hermenêutica) destaca o conteú
do intrínseco das formas normativas objeto da interpretação. Ressalta 
que o intérprete não parte do nada, mas de conteúdos já estabilizados 
na conjunção dos elementos vernaculares eleitos pelo legislador para 
compor as formas significativas. 
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Por sua vez, o cânone da totalidade e da coerência de sentido ressalta a 
relação existente entre as formas significativas objeto da interpretação 
e a totalidade das formas significativas que compõem o ordenamento 
jurídico. O cânone da coerência limita, assim, o intérprete, na medida 
em que lhe impõe a percepção do objeto no contexto em que inserido, 
afastando a possibilidade de interpretações que considerem o objeto 
isoladamente. 

Por fim, o cânone da compreensão efetiva representa a cláusula de 
abertura da interpretação para o mundo, para a vida do intérprete, 
para a constante evolução humana e a remodelação do contexto em 
que vive o intérprete. Pretendeu Betti, ao que parece, manter uma par
cela da subjetividade na interpretação, necessária para o alcance de um 
melhor resultado na investigação/definição dos sentidos da tarefa her
menêutica. 

3 Hans-Georg Gadamer 

Gadamer realçou a possibilidade de existirem verdades insusce
tíveis de verificação pelos meios metodológicos da ciência, trazendo 
a lume as limitações de qualquer procura de objetividade. Para Ga
damer, todo o conhecimento provinha de uma situação histórica em 
que a influência da tradição se faz sentir, onde o método não garante a 
verdade, mas apenas defende graus de certeza a respeito de processos 
controláveis (Bleicher, 1980). 

No âmbito da teoria da compreensão, houve um grande embate 
ideológico entre Gadamer e Betti. Gadamer criticou fortemente a tenta
tiva de Betti de conferir objetividade ao processo interpretativo. "Nossas 
considerações não nos permitem dividir a colocação do problema her
menêutica na subjetividade do intérprete e na objetividade de sentido 
que se trata de compreender. Esse procedimento partiria de uma falsa 
contraposição que tampouco pode ser superada pelo reconhecimento 
da dialética do subjetivo e do objetivo" (Gadamer, 2002: 464). 

Não somente. Gadamer também criticou a separação entre inter
pretação e compreensão defendida pelo mestre italiano, defendendo que 
a compreensão já é sempre interpretação, porque constitui o horizonte 
hermenêutica no qual a intenção de um texto em seu conteúdo objetivo 
(sachlich ) deva ser traduzida à nossa língua, o que representaria colocá
la em relação com o conjunto de intenções possíveis de movimentação, 
fala e expressão (Gadamer, 2002). 
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3.1 Uma breve análise da oposição de Gadamer a Betti 
em relação à objetividade 

A oposição parece sutil, mas, em verdade, representa um ataque 
~ontal ao pensamento de Betti. Gadamer tenta ressaltar a impossibi

h~~de ~e se al~a~~ar se~~ança no processo interpretativo a partir da 
utihzaçao de cntenos obJetivos, na medida em que a ciência não conse
gue assegurar o conhecimento da verdade. Pode, no máximo, garantir 
graus de certeza em processos passíveis de algum controle. 

Em relação aos processos controláveis referidos por Gadamer, 
parece haver uma certa concordância entre os filósofos. Não se pode 
negar que Gadamer, ao sustentar que a ciência pode conferir graus de 
certeza.~ p~ocessos controláveis, concorda que há certos processos em 
que a CienCia produz resultados proveitosos. 

Tentemos um exemplo: a Constituição Federal prescreve que 0 

dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia, 
entre o.u~as,. de atendimento educacional especializado aos portadores 
de deflClenCia, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208, 

~II). ,A for~a si~ficativa portadores de deficiência possui um significado 
m~mseco. megavel, pois identifica, desde antes de uma definição legal 
mais precisa, uma categoria de pessoas que possuem limitações inco
muns, que a distinguem das pessoas consideradas normais. 

Assim, lidando com uma norma que contenha a fórmula portado
res de deficiência, o intérprete não poderá negar a especialidade da con
dição daquele sujeito que, por força das limitações, merece tratamento 
diverso do cidadão comum. 

. Utilizando-se dos cânones interpretativos de Betti, pode-se con
cluir ~om relativa tranquilidade que a forma portadores de deficiência 
possm um significado próprio e autônomo (cânone da autonomia herme
nêutica do ,objeto ou da imanência das normas da hermenêutica), precisa ser 
encara~a a luz das demais normas com que ostente correlação (cânone 
da totalzdade e da coerência de sentido) e permite uma atuação reconstruti
va do intérprete (cânone da compreensão efetiva). 

Vê-se, portanto, que, se a oposição é grave entre esses importan
tes autores da hermenêutica filosófica, nem por isso deixa de haver 
uma f~rte co~sonância entre o pensamento de ambos, não se podendo 
co~c~u~r, ass1m, pela completa divergência. Pelo menos no que toca à 
obJetividade defendida por Betti. 
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4 Carlos Cossio 

A inserção de Cossio (1964: 175) na teoria da compreensão é algo 
que se impõe, diante de manifestações expressas em sua obra no ser:_ti
do de que a interpretação jurídica representa um ato de compr,eensao. 
"Se habrá advertido que no se prescinde de la ley; pero se ha~~a adver
tido también que la interpretación jurídica, siendo la captacwn de un 
sentido, remata en un acto gnoseológico de comprensión y no en un 

acto de otra especie". _ . , . 
Cassio defendeu que os limites da interpretaçao JUndica dar-se-

iam a partir da limitação do poder jurídico do juiz: a) limitação ne
cessária pela plenitude do ordenamento jurídico; b) limitação de fato pela 

objetividade da valoração. . , . . 
Limitação necessária pela plenitude do ordenamento ]Urtdzco. Cossw 

(1964: 169) sustentava que a tarefa interpretativa estaria limit~da pela 
plenitude do ordenamento jurídico, na medida. em que ~s d1ferent~s 
soluções possíveis para um caso concreto estanam previstas no p~o
prio ordenamento, transitando o julgador de uma estrutura normativa 

a outra. 

Ya hemos visto que cuando la valoración judicial de la ley de
clara que una determinada ley no se refiere al c~so so~etido a 
decisión, el Juez no queda en un campo libre, dueno y senor para 
crear imputaciones normativas, sino que, al eludir 1~ ,estructura 
de la ley inaplicable, cae en otra estructura legal tamb1en dada de 
antemano, la que a su turno replantea su problema norma ti v? .. El 
Juez, pues, pasa siempre de una estructura legal a otra, en ~ento 
de que el ordenamiento jurídico es un todo pleno y hermetico. 

Limitação de fato pela objetividade da valoração. Atra~és. da ob~etivi
dade da valoração, Cassio (1964: 171) defende que o duelto legislado 
possui um núcleo conceitual que contém um p~nsamento h_um~o ad
jacente, como uma prévia realização, pelo. leg~slador,. da sltuaçao en
frentada pelo julgador no momento de aphcaçao da le1. 

La experiencia humana es un dato de la realidad que conti~ne 
pensamiento, pues en ella, siendo la conducta como tal el objeto 
a conocer, este objeto es también un sujeto y como t~ ha de ser 
aprehendido por la representación conceptual. De ~que 1~ va
lidez del pensarniento jurídico del jurista sea tamb1en la val1~ez 
lógica del Derecho rnismo, pues el mismo tipo de pens~en
to que ejercita el jurista en su faena (pensami~nto no.rma~vo o 
dogmático) se encuentra en la conducta conoe1da; qwen v1ve el 
Derecho sabe lo que hace y este su hacer viene pensado como 
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nor~a, como deber ser. Pero esta evidente inmanencia del pen
sam~ento en la conducta [ ... ] permite comprender que el pen
samiento expresado en una ley - y la Iey en tanto que norma 
no es nada más que pensarniento imputativo - pueda haberse 
vivenciado en Ia conducta dei Juez que va a sentenciar. Cuando 
esto ocurre, como es el caso en el Derecho legislado, resulta que 
la valoración jurídica del Juez, que es vida humana viviente, tie
ne en su interior un núcleo conceptual. 

5 A leitura de Karl Engisch 

Engisch (2001) defende que a tarefa da interpretação é fornecer 
ao jurista o conteúdo e o alcance (extensão) dos conceitos jurídicos. E 
sustenta que só através da interpretação como compreensão é posto a 
claro e apreendido o conteúdo material intrínseco das regras jurídicas. 

Engisch relaciona diversos autores que atrelam a interpretação ao 
p~nsamento. d? ~egislador, situando-os doutrinariamente como subjeti
vzstas. Os objelwzstas, por sua vez, defendem que a lei desprende-se do 
seu autor e adquire uma existência objetiva. Nesse ponto, Engisch (2001: 

1.73) retor~a à questão da unidade da ordem jurídica, dizendo que o "sen
tido da le1logo se modifica pelo facto de ela constituir parte integrante 
da ordem jurídica global". E, de sua parte, opta pelo subjetivismo. 

Continuo a considerar a teoria subjectivista como correcta, den
tro de certo âmbito, no sentido de que aquilo que o legislador 
quis por maneira determinável e clara como proibido, obriga
tório, permitido, etc., e como querido o declarou, tem de ser to
mado como conteúdo da sua regulamentação. Para tanto o uso 
~a linguagem Qá da linguagem corrente, já da linguagem do ju
nsta), e eventualmente também o "sentido literal" precisado por 
u_:na "definição legal", é, por um lado, limite a uma "interpreta
çao em sentido estrito", na medida em que uma vontade que de 
modo algum encontrou expressão nas palavras da lei, também 
não pode ser retirada da lei por interpretação (ela apensa pode, 
na melhor das hipóteses, ser considerada com base numa colma
tação de lacunas ou desenvolvimento do direito); pelo que se não 
pode por interpretação sotopor uma mulher ao conceito jurídi
co "varão", um gorila ao conceito jurídico "homem". Por outro 
lado, porém, aquele uso de linguagem é meio para a pesquisa 
da vontade do legislador ao lado de outros meios interpretativos 
dirigidos ao mesmo objectivo (interpretação a partir do contexto, 
do fim prosseguido, etc.); sobre a preferência a dar a um ou aos 
outros meios decide, como em toda a pesquisa histórica, a apro
priação ou adequação de tais meios. (Engisch, 2001: 202) 
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Reflexos do neoconstitucionalismo sobre 
o direito administrativo: a administração pública 

na era dos princípios constitucionais 

Kepler Gomes Ribeiro1 

1 Trajetória histórica rumo ao Estado democrático e 
constitucional de direito 

A brevidade que se busca dar em um ensaio corno o presente não 
permite serem tecidos comentários que remontem ao surgimento dos 
Estados. Porém, para a correta compreensão do Estado contemporâ
neo, indispensável é que se faça, ao menos, urna apressada apresenta
ção das passagens históricas verificadas nos últimos séculos no cenário 
global, notadamente as ocorridas no continente europeu. 

Com a crescente perda de prestígio por parte da Igreja, deu-se 
uma extremada concentração de poderes nas mãos de um só homem, o 
governante do Estado. Nesta fase do Estado pré-moderno, o príncipe, 
corno absoluto soberano, possuía poderes plenos para legislar, execu
tar e julgar tudo e todos. 

Nesta etapa do desenvolvimento, denominada Estado de polícia, 
o direito praticamente não exercia nenhum papel relevante para a so
ciedade ou mesmo para o Estado, já que o governante tinha poderes 
absolutos, não estando submisso a nenhuma ordem jurídica. Foi nesta 

1 
Juiz federal substituto da 19D Vara da Seção Judiciária do Estado do Ceará 
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época da história que os atos estatais fundamentavam-se através do 
jusnaturalisrno. . _ 

No referido instante da história, pode-se d1zer que a expressao 
"ato discricionário" significava ampla possibilidade de arbítrio sem 
que houvesse nada que pudesse impedi-lo, já que não havia nada que 
limitasse a atividade administrativa. 

Triunfantes os ideais libertários através da Revolução Francesa, 
nasce enfim o Estado de direito, inicialmente na sua acepção liberal. 

o Estado liberal somente tinha o dever de assegurar a ordem 
ública e de se abster de interferir na vida dos indivíduos. O Estado 

~ra visto corno um mal necessário, o Leviatã, o qual não poderia fazer 
qualquer tipo de ingerência no campo econômico-social. A ideia era a 
de que quanto mais distante melhor seria o Esta~o. . . 

0 desejo de submeter a administração pública e seus adffiilllstra
dores à vontade popular fez com que, em um primeiro rnorn~~to, foss~ 
exaltado o princípio da legalidade acima de qualquer outro, Ja que~ let 
conteria a real manifestação do legítimo soberano - o povo -, da1 se 
denominar Estado legal de direito. 

Ocorre que o passar dos tempos demonstrou que a lei nem sem
pre representa os reais anseios do corpo social; de forma .que um Es
tado submisso somente à letra da lei, avesso a qualquer hpo de valor 
ou princípio, acaba por se sujeitar às vontades de maiorias sazonais, 
detentoras momentâneas do poder político. 

A maior prova do desastre de um Estado baseado puramente na 
legalidade é verificada no Holocausto redundante da Segunda Grande 
Guerra. A então maioria nazista, rnanipuladora das massas e baseada 
na legalidade construída por tal ideologia, acabou por provocar um 
dos maiores horrores já vividos pela humanidade. . 

Não sem motivo, foi justamente a Alemanha - palco do regiiD.e 
nazista - que procurou construir um novo Estado, e~ que se presti
giassem, sobretudo, os valores mais cultivados pela soaedad~. . 

Nasce, com a Constituição Alemã de 1949, o Estado conshtuaonal 
de direito. 

A Constituição passa a ser o elemento chave de todo o ord~n~
rnento jurídico, justamente por nela estarem contidos todos os prmct-
pios nutridos por aqueles a quem ela se dirige. . . 

Neste contexto, são transportados para o corpo constituciOnal os 
direitos fundamentais do homem, para obtenção dos quais passa o E~
tado a ter por dever não mais apenas o de se abster, mas sim o de prati
car políticas aptas a promover a dignidade do ser humano. 
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Além de obediência à mera legalidade, passa o Estado a ter de ob-
servar primordialmente os princípios constitucionais, agora encarados 
como verdadeiras normas jurídicas; e mais, normas jurídicas de maior 
envergadura, de maior relevo, de maior importância, dentro do orde
namento jurídico. 

A submissão da administração passa a ser à lei e ao direito; o contro
le dos. ~to~ estatais ~ão é mais de legalidade, mas sim de juridicidade, 
de legitlffildade. Alem de legal, tem o ato de ser justo, razoável, confor
me os preceitos e princípios constitucionais. 

2 Escalada dos princípios gerais de direito: do jusnaturalismo 
ao pós-positivismo 

À época do jusnaturalismo, os princípios serviam basicamente 
para inspiração de ideais de equidade e de justiça, sendo sua normati
vidade praticamente inexistente. 

, . Com o florescer do Estado legal de direito - época em que os 
cod1~os ~~mandavam a sociedade muito mais que as constituições-, 
os prmapws passam a ter o papel unicamente de servir como fonte 
subsidiária, utilizados somente quando da ausência de previsão legal 
expressa para um determinado assunto. 

. ~e.inava, em tal período, o positivismo jurídico, o qual fazia dos 
prmc1p10s - mesmo os constitucionais - meras pautas programáticas 
sem nenhuma irnperatividade ou força normativa. 

Vive~ciado o insucesso de um Estado desprovido de qualquer 
comprorr:•~s~ com os _val~res básicos do ser humano - sendo os regi
mes totahtanos da pnmexra metade do século XX a prova viva de tal 
constatação -, passa a humanidade a entrar em consenso no sentido 
de q~e a constituição deve ser o vértice do ordenamento; sendo indis
pensavel que nela se contenham todos os valores fundamentais de uma 
soci~dade, valores estes inseridos na carta em forma de princípios, os 
qua1s passam a ter status de norma jurídica. 

Estamos, pois, na era do pós-positivismo. 

. Nesta nova fase, não mais se discute a normatividade dos princí
piOs. Norma agora se subdivide em regras e princípios. 

Os princípios constitucionais passam a não ter somente função 
programáti~a, passam a ser encarados como normas concretas e aptas 
a serem aplicadas no mundo dos fatos, sendo que possuem o diferen
cial de servir de substrato para função interpretativa e construtiva de 
todo o direito, justamente devido à sua hegemonia axiológica dentro 
ordenamento jurídico. 
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3 A constitucionalização do direito infraconstitucional 
(filtragem constitucional) 

Inseridos na constituição todos os valores e princípios fundamen
tais aspirados e buscados por uma sociedade, passa-se a ter a neces
sidade de um novo modelo de interpretação, em que toda e qualquer 
exegese jurídica passa também a ser uma exegese constitucional. 

Em virtude da supremacia formal e material da constituição, todo 
o restante do ordenamento jurídico passa a buscar na constituição seu 
fundamento de validade, seu substrato de legitimidade; contexto que 
faz realçar a importância do papel do juiz e dos tribunais - notada
mente os constitucionais -,os quais passam a ter função primordial na 
constatação da constitucionalidade dos atos praticados pelo Estado. 

No constitucionalismo presente, o intérprete não tem como objeto 
de trabalho somente a constituição ou uma lei em si. Seu desiderato 
também é o de verificar se as normas infraconstitucionais possuem 
conformidade material em relação à carta política. 

O que se convencionou chamar de filtragem constitucional consiste 
exatamente em se cotejarem as disposições de um regramento infra
constitucional frente aos ditames contidos na constituição, verificando
se se os valores constitucionais estão sendo observados por uma lei. 

Diante de tais considerações é que se verifica a necessidade de 
se relerem todos os velhos conceitos e cânones de diversos ramos do 
direito - antes tidos como absolutos -, os quais podem não passar 
intactos diante dos novos valores constitucionais ora tidos como indis-
pensáveis pela sociedade. . 

A seguir, buscar-se-á catalogar algumas mudanças sofridas por 
institutos de direito administrativo, verificadas a partir do influxo do 
neoconstitucionalismo sobre esta seara do direito. 

4 Mutações verificadas no direito administrativo decorrentes 
do neoconstitucionalismo 

4.1 De princípio da legalidade para princípio da legitimidade 

Após vivenciados os horrores decorrentes do Estado legal, a hu
manidade se volta ao Estado constitucional de direito. 

A administração não mais passa a ser adstrita exclusivamente à 
lei, pela qual se poderia impor qualquer tipo de arbítrio sob o pretexto 
de espelhar a vontade soberana do povo. Passa-se a um Estado onde a 
justiça material é o que verdadeiramente importa. 
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Começa-se a enaltecer o princípio da dignidade humana, a respeitar 
os princípios fundamentais como norte do sistema normativo, além de se 
exigir a participação popular nas decisões políticas e administrativas. 

Não basta, pois, que o ato administrativo esteja em conformidade 
com a lei. Também deve ser justo e razoável, apto a atingir os fins cons
titucionais de modo tal que imponha o menor sacrifício possível aos 
direitos consagrados na carta magna. 

4.2 Diferenciação entre interesse público primário e secundário 

O antes consagrado princípio da supremacia do interesse público 
passa a ser distinguido entre interesse público primário e interesse pú
blico secundário. 

Surge o princípio da supremacia do interesse público como ins
trumento de proteção das liberdades individuais, tão valorizadas no 
Estado liberal. A partir do Estado democrático de direito, há uma hu
manização do direito administrativo, passando o interesse público a 
significar bem comum. 

Pertence a Renato Alessi a teoria que distingue os interesses pú
blicos primário e secundário. Para o renomado autor, o primário seria 
o interesse público efetivamente coletivo, formado pelo conjunto de 
interesses individuais preponderantes em determinada organização 
jurídica da coletividade. Já o secundário seria aquele voltado para o 
aparelhamento da administração. 

Enfim, de acordo com a diferenciação sugerida, preconiza-se que, 
em caso de conflito de interesses, o primário deve sempre prevalecer 
sobre o interesse público secundário, justamente por corresponder ao 
efetivo interesse coletivo. 

4.3 De imperatividade do ato administrativo para consensualidade 

Valorizando o ser humano, o direito administrativo passa a se vol
tar para o cidadão, já que o fim maior da administração pública é tor
nar efetivos os direitos fundamentais dispostos na constituição. 

Neste contexto, a imperatividade dos atos administrativos começa 
a sofrer mitigação em decorrência da crescente participação popular 
nas importantes decisões administrativas. 

O ato administrativo, que antes era totalmente formado nos ga
binetes do poder público, o qual imperava unilateralmente sem que 
a sociedade pudesse emitir qualquer opinião prévia a respeito, passa 
agora a ser tomado juntamente com o corpo social. 
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É crescente o número de audiências públicas realizadas durante 
processos administrativos e legislativos. Nestas audiências, a comuni
dade - informada pela administração de todo o assunto a ser discu
tido - passa a emitir opiniões, sugestões e críticas, no sentido de se 
buscar a melhor forma do agir político-administrativo. 

O ato administrativo, de imperativo, vem se tomando consensual, 
já que os envolvidos (Estado e sociedade) passam a dialogar no sentido 
de formar um ato harmônico que venha a se fazer cogente da maneira 
mais legítima possível. 

O consensualismo, além de significar a democratização da admi
nistração pública, permite incrementar a própria eficiência administra
tiva, pois a tendência é que o ato emitido reflita os verdadeiros anseios 
da coletividade, tomando seu cumprimento mais factível, já que não 
terá havido uma imposição "de cima para baixo", mas sim uma forma
ção de interesse comum e possivelmente benéfico a todos. 

4.4 Redução da discricionariedade do ato administrativo 

Este subtema, na verdade, é objeto de inúmeros estudos doutriná
rios, sem falar de sua atualíssima e corrente aplicação no âmbito juris
dicional. 

Sem dúvida, trata-se de assunto inesgotável, o qual jamais pode
rá ser compreendido nas poucas linhas do presente trabalho, dada a 
sua magnitude. Porém, a seguir, será feita uma mera passagem sobre o 
tema, diante de sua enorme importância nos dias atuais. 

Com a "principialização" do direito, o ordenamento jurídico - no
tadamente as constituições - passou a ficar permeado dos chamados 
conceitos jurídicos indeterminados, dos quais são exemplos as expressões: 
boa-fé, bem comum, interesse público, razoabilidade e tantas outras. 

Não se quer aqui discutir o velho tema dos atos administrativos 
vinculados e dos atos administrativos discricionários. Parte-se do pres
suposto de que tal tema já se encontra deveras "batido" para maiores 
delongas. 

O que se pretende, neste instante, é tão somente pincelar algu
mas linhas sobre o atual fenômeno da redução da discricionariedade 
do ato administrativo, decorrência da corrente utilização dos conceitos 
jurídicos indeterminados analisados sob o prisma dos princípios cons
titucionais. 

A questão que se coloca é a de se saber se os conceitos jurídicos in
determinados conferem ou não discricionariedade ao administrador. 
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Para uma corrente, eles não conferem nenhuma discricionarie
dade, já que o aplicador da lei, ao interpretá-los, encontraria uma só 
solução válida para um dado caso, o que significa que o ato seria vin
culado. 

Outros entendem que os conceitos indeterminados proporcio
nariam discricionariedade quando se tratasse de conceito de valor; ao 
passo que, se fosse conceito técnico, não haveria margem de discricio
nariedade, e sim vinculação. 

O assunto é de primordial importância, porquanto diz respeito à 
possibilidade de controle judicial de atos administrativos. 

Ou seja, sendo caso de mera interpretação do conceito indetermi
nado, não haveria discricionariedade, logo poderia o Judiciário inter
ferir no ato. 

Sendo caso de discricionariedade, não caberia controle pelo Judi
ciário, pelo menos dos aspectos estritamente de mérito. 

Afinal, o que se pode afirmar é que a ampla disseminação dos 
conceitos jurídicos indeterminados diminuiu a chamada discriciona
riedade administrativa. Quando implicam mera interpretação, ensejam 
uma única solução juridicamente possível, logo não haveria atuação 
discricionária. 

Mesmo que ensejem discricionariedade, ainda assim os conceitos 
indeterminados não conferem uma "carta branca" para a administra
ção; já que a decisão também deverá estar em consonância com outros 
princípios, como o da moralidade administrativa, do interesse público, 
da razoabilidade e de outros princípios gerais de direito. 

Destarte, de uma forma como de outra, verifica-se que há uma 
diminuição do ato discricionário, já que a aplicação de conceitos jurídi
cos indeterminados pela administração significa dever de conformação 
com outros princípios jurídicos, o que enseja o controle por parte do 
Poder Judiciário, exatamente para aferir a consonância do ato com os 
valores constitucionais reinantes. 

Há até quem entenda que hoje existe a possibilidade de contro
le judicial do mérito administrativo. Preferimos achar que não é bem 
assim, sob pena de se pôr abaixo o princípio basilar da separação dos 
Poderes. 

O que há é uma diminuição do núcleo intangível do ato adminis
trativo, já que ao Judiciário cabe aferir a conformidade do ato - mes
mo tomado com base em conceitos jurídicos indeterminados - com os 
demais princípios normatizados no sistema jurídico. 
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4.5 Controle jurisdicional de políticas públicas 

Ainda sob o embalo do assunto tratado no subterna anterior, de
bruça-se agora sobre outra questão também tormentosa e de grande 
importância. 

Não se discute rn~lis a possibilidade de controle jurisdicional de 
atos administrativos, com resguardo do mérito, que ainda seria algo a 
ser deixado incólume por parte do Judiciário em respeito à separação 
dos Poderes. 

Doravante, o terna a ser tratado não é mais de controle de ato ad
ministrativo, mas sim de controle do autêntico ato político, o que toma 
ainda mais delicada a discussão. 

Desde a ascensão do Estado social de direito, com a incorporação 
constitucional dos chamados direitos fundamentais de segunda gera
ção, verifica-se urna crescente demanda judicial tratando do assunto da 
aplicabilidade e executoriedade das normas constitucionais relaciona
das aos direitos sociais e econômicos. 

Superada a fase da mera prograrnaticidade das normas constitu
cionais que preveern os direitos sociais, passou a haver consenso em 
tomo da norrnatividade de todas as disposições inseridas no corpo 
constitucional. 

Decorrência disso, o Estado passou a ser devedor de tais direitos, 
os quais passaram a ser buscados no Poder Judiciário. 

Em países subdesenvolvidos, corno é o caso do Brasil, há o sério 
problema da escassez de recursos orçamentários para fazer frente aos 
enormes flagelos ainda vividos pela sociedade, onde o deficit é de prati
camente tudo: alimentação, saúde, habitação, saneamento básico, etc. 

Diante de tal situação, os Poderes Executivo e Legislativo elabo
ram leis orçamentárias, as quais alocam a quantidade de recursos pos
síveis para os diversos setores correspondentes às atividades sociais do 
Estado. 

Entra aqui a questão do quanto pode o Judiciário controlar as cha
madas "políticas públicas". 

O embate entre o "mínimo existencial" versus "reserva do possí
vel" está na ordem do dia. 

O Judiciário, baseado nos direitos fundamentais e considerando 
os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, pas
sa a interferir nas decisões político-sociais tornadas pelos demais Pode
res da República. 

O Executivo, por sua vez, vale-se da chamada "reserva do possí
vel" para justificar a ausência de prestação satisfatória de serviços pú-
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blicos, sustentando que o Judiciário não poderia fazer tal interferência 
sem desprestigiar o princípio da separação dos Poderes. 

Em meio a tal embate, melhor se tornar partido pela possibilidade 
do controle jurisdicional das políticas públicas, sempre visando a satis
fazer a dignidade humana antes de tudo. 

Jamais poderá o Judiciário deixar de promover o processo demo
crático e as conquistas já asseguradas na constituição. 

Estando normatizados juridicamente, os direitos sociais merecem 
sim ser garantidos no plano dos fatos, sendo importantíssimo o papel 
do Judiciário na efetivação de todas as conquistas da sociedade. 

O controle requer, porém, bastante prudência por parte do ma
gistrado. O princípio da razoabilidade deve ser o norte de atuação do 
juiz, de modo a que possa saber em que medida pode interferir em atos 
políticos dos demais Poderes. 

Ter a noção do todo, da quantidade de recursos do Estado, da dis
tribuição orçamentária já realizada pelo Executivo e pelo Legislativo, 
é algo que não pode deixar de ser estudado pelo julgador. Somente 
tendo conhecimento global, poderá enxergar se houve irrazoabilidade 
na destinação de recursos para um dado setor. 

Portanto, deve o magistrado ser um ator decisivo na progressiva 
satisfação dos direitos sociais constitucionalmente assegurados; porém 
não pode perder de vista a ideia de que sua atuação prudente e equili
brada também é de fundamental importância para a consolidação das 
instituições democráticas e para o convívio harmônico entre as três 
funções do Estado. 
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Antagonismo entre o princípio da moralidade 
administrativa e os direitos humanos 

fundamentais da saúde e da vida 

Maurício Rios Júnior1 

1 Introdução 

A moralidade administrativa é um dos princípios constitucional
mente previstos como norteadores da atuação da administr~ç~o pú
blica. Carrega consigo a ideia de que a atuação do agente pubhco no 
exercício de cargos e funções públicas deve ser transparente, reta, pro
ba, assim considerada aquela que se desenvolve de forma a respeitar 
as regras legais, morais e éticas. Enfim, a moralidade adm~stra~va 
alinha-se com a honestidade e não se compactua com o desvio de fina
lidade do ato administrativo, a fim de beneficiar o agente público ou 

terceiros a ele relacionados. 
O berço constitucional do princípio da moralidade administrativa 

repousa no caput do art. 37 da Constituição Federal desde ~ su~ re
dação originária, posteriormente alterada pela Emenda Constituaonal 
19/1998 para incluir o princípio da eficiência. 

Por outro lado, o direito à saúde e à vida, a par de se encontrarem 
previstos como direitos fundamentais do cidadão no art. 511

, caput, da 
Constituição Federal, são verdadeiros direitos naturais do ser humano. 

1 Juiz federal substituto da 7il. Vara da Subseção Judiciária de Caxias/MA. 
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A saúde dos cidadãos é questão de tamanho relevo em nossa ordem 
constitucional, que o constituinte originário tratou do tema em diversos 
dispositivos constitucionais, como se constata nos arts. 611, caput; 23, ll; 
30, VII; 35, ill; 194, caput, e 196 a 198, todos da Constituição Federal. 

Por estes últimos dispositivos citados, percebe-se que o constituin
te elegeu a saúde como um direito social, incumbindo concorrentemen
te da tarefa de prestá-la como um dever e, portanto, obrigatoriamente, 
a todos os entes políticos que integram a Federação brasileira. 

Considerando-se os termos dos mencionados preceitos constitu
cionais não se vislumbra, ainda que minimamente, qualquer incompa
tibilidade normativa entre eles. Ao contrário, há uma relação de com
plementação, já que os serviços de saúde pública, assim como todos 
os demais prestados pela administração, devem ser cumpridos com 
observância do princípio da moralidade administrativa. 

Entretanto, a dinâmica das relações sociais intersubjetivas existen
tes em nossa sociedade contemporânea é de tal modo complexa que 
dela pode surgir antagonismo entre o princípio da moralidade admi
nistrativa e os direitos humanos fundamentais da saúde e da vida. 

Desta forma, constitui objetivo do presente trabalho propor uma 
solução jurídica para a ilustrada questão, que adiante será oportuna
mente exposta, à luz da técnica de julgamento da ponderação de valores 
e com respaldo em princípios interpretativos de normas constitucionais 
consagrados tanto na doutrina quanto na jurisprudência de nosso país. 

Antes, porém, mostra-se indispensável que se faça uma abordagem 
nas formas de relação entre o interesse público e o exercício dos direitos 
humanos fundamentais, ambos genericamente considerados, passando
se pela questão relativa à (in)existência de preponderância entre eles. 

2 Paralelismo existente entre interesse público e os direitos 
humanos fundamentais 

Inicialmente, lançando-se mão de conceitos geométricos, pode-se 
afirmar que o interesse público e os direitos humanos fundamentais do 
cidadão apresentam-se como duas retas paralelas. 

É que a doutrina constitucional dos direitos fundamentais tem 
identificado nestes não só a sua dimensão subjetiva, no sentido de se 
conferir direito a ser usufruído por cada um dos indivíduos submeti
dos à Constituição que o preveja, mas também uma dimensão objeti
va, perspectiva sob a qual a observância, o respeito e a promoção dos 
direitos individuais são de interesse também da coletividade, pois tais 
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valores constituem-se um dos pilares sobre os quais se constrói e 
niza a própria sociedade. 

Desta forma, a garantia do exercício dos direitos fundamentais 
individuais redunda na satisfação de um interesse da coletividade e 
portanto, de interesse público. Por esse motivo, andam o interesse pú: 
blico e os direitos fundamentais por caminhos paralelos, de modo que 
ordinariamente inexistirá antinomia entre ambos, já que, assim direcio
nados, jamais existirá choque entre o interesse público e o exercício dos 
direitos fundamentais. 

O que se está a propor aqui, Daniel Sarmento (2006: 296) identificou 
e tratou sob o título de convergência, ao afirmar que, "para um Estado 
que tem como tarefa mais fundamental, por imperativo constitucional, 
a proteção e promoção dos direitos fundamentais dos seus cidadãos, a 
garantia destes direitos toma-se um autêntico interesse público", con
cluindo, em seguida, que "o quadro que se desenha diante dos olhos 
é muito mais o de convergência entre interesses públicos e os direitos 
fundamentais do que o de colisão". 

A riqueza e a dinâmica das relações sociais modernas, todavia, po
derão, sem sombra de dúvida, traçar caminhos perpendiculares para o 
interesse público e para os direitos fundamentais, agora considerados 
sob sua dimensão subjetiva, tornando inevitável o choque entre enun
ciados normativos constitucionais que, abstratamente considerados, 
jamais colidiriam. 

É a esse tipo de antagonismo que se prende o interesse do presen
te trabalho, com a finalidade de apresentar a ponderação de valores 
como única forma de solução do conflito normativo. 

3 Colocação do problema: colisão do princípio da moralidade 
administrativa e os direitos humanos fundamentais da 
saúde e da vida 

A norma contida no art. 92
, III, da Lei 8.666/1993 impede que a ad

ministração pública contrate com empresa privada da qual faça parte 
dirigente do órgão licitante. 

Isoladamente analisada, nada mais óbvio que o comando contido 
na citada norma, já que a participação em processo de licitação de em
presa da qual seja sócio dirigente do órgão licitante seria, indubitavel
mente, manifesta afronta aos princípios da moralidade administrativa 
e da isonomia, na medida em que feriria, respectivamente, padrões éti
cos de conduta que se espera sejam observados pelos agentes públicos, 
consistentes em não se misturarem interesses públicos com negócios 
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privados de seu. interesse, e a própria isonomia que deve existir entre 
os licitantes, po1s a empresa da qual faça parte o agente público teria 
idormações privilegiadas que a colocaria em situação de vantagem 
frente às demais concorrentes. 

Questão interessante surge, todavia, quando a empresa da qual 
seja sócio o servidor público presta, em caráter de exclusividade, um 
determinado serviço de saúde, o qual, mais que mera pretensão, é obri
gação, por sua relevância, da administração prestar, a teor do próprio 
art. 197 da Constituição Federal. 

Como os serviços de saúde pública resguardam, como decorrência 
lógica, a própria vida da população que necessita de tal serviço públi
co, surge então uma incompatibilidade que jamais o legislador poderia 
imaginar, qual seja, aquela existente entre o princípio da moralidade 
administrativa e os direitos fundamentais da saúde e da própria vida 
dos habitantes da localidade onde se pretende a contratação. 

Nessas circunstâncias, mostrar-se-ia mais consentâneo com o in
teresse público deixar de se realizar a contratação em respeito e obe
diência ao princípio da moralidade administrativa, hipótese na qual a 
população da localidade ficaria sem a prestação de um determinado 
serviço de saúde pública e, portanto, com potencial prejuízo à própria 
vida dos administrados que necessitassem do serviço? 

Aplicando-se dois princípios básicos na interpretação de normas 
constitucionais, por certo se concluirá por resposta negativa à indagação. 

4 Inexistência de contradição entre normas constitucionais 
e a necessária aplicação dos princípios da unidade da 
Constituição e da harmonização das normas constitucionais 

Perceba-se, de antemão, que, no problema proposto, não há que se 
levar em conta o princípio da isonomia, apesar de o inciso III do art. 92 

da Lei 8.666/1993 protegê-lo, pois, na situação colocada, a exclusivida
de na prestação do serviço redunda na inexistência de outros licitantes 
aptos à prestação do serviço de saúde que se pretende contratar. 

Assim, no aparente conflito que se põe sob análise, tem-se de um lado 
o princípio da moralidade administrativa previsto no art. 37, caput, da CF, 
outro valor constitucional tutelado pelo dispositivo logo acima citado. 

O conflito entre normas constitucionais, abstratamente inexisten
te, surge na hipótese ventilada quando se considera que a contratação 
pretendida, sob a modalidade inexigibilidade de licitação, em virtude 
da exclusividade (art. 25, caput, da Lei 8.666/1993), destina-se à pres
tação indireta de serviços públicos de saúde, com repercussão lógica 
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na própria vida dos administrados que deles precisam, direitos funda
mentais constitucionalmente assegurados pelo art. 52

, caput, da CF. 
Em acréscimo, devem ser lembrados ainda os arts. 62, caput; 23, 

11; 30, VII; 35, III; 194, caput, e 196 a 198, todos da Constituição Federal, 
dispositivos que ratificam o compromisso do constituinte originário 
com o direito fundamental da saúde dos cidadãos e da correspondente 
constituição da obrigação do Estado de satisfazê-lo. 

Revelado o antagonismo entre normas constitucionais em decorrên
cia da excepcionalidade da situação fática em análise, a solução dessa ce
leuma jurídica começa pela fixação de uma premissa inicial inafastável, 
que é a de que a constituição é um todo unitário e a sua correta inter
pretação não admite a existência de contradição insuperável entre suas 
normas. 

Trata-se do princípio da unidade da constituição, segundo o qual, 
sempre que o intérprete do direito esteja diante de situação de aparente 
conflito entre duas normas constitucionais, deve ele escolher a inter
pretação que evite a contradição entre as normas. 

Essa a lição que se encontra na obra do respeitado constituciona
lista Luís Roberto Barroso (2001: 193), quando este afirma que "o fim pri
mário do princípio da unidade é procurar o ponto de equilíbrio diante 
das discrepâncias que possam surgir na aplicação das normas constitucionais, 
cuidando de administrar eventuais superposições". (Grifo nosso.) 

A auxiliar na busca por esse mister tem-se a utilização do princí
pio da harmonização das normas constitucionais, que exige do intér
prete uma ponderação dos relevantes valores envolvidos, de modo a 
combinar os bens jurídicos aparentemente conflitantes, evitando-se o 
sacrificio total de um sobre o outro. 

Encontra-se esse ensinamento em voto proferido pelo eminente 
ministro Celso de Mello no julgamento da ADI-MC 3540/DF2

, caso no 
qual o Supremo Tribunal Federal enfrentou situação de antagonismo 
entre norma constitucional que assegura a preservação do meio am
biente para as atuais e futuras gerações (art. 225 da CF) e o imperativo 
de desenvolvimento nacional (art. 32

, 11, da CF). 
Confira-se abaixo parte do voto de onde se extrai a lição acima 

consignada, destacando-se que foi suprimida extensa citação de obras 
doutrinárias sobre o tema da colisão de direitos: 

2 Tribunal Pleno, relator: ministro Celso de Mello, DJ de 03/02/2006, p . 14. 
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Isso si~nifica, ~ortanto, Senhor Presidente, que a superação dos an-
tagomsmos existentes entre princípios e valores consti·tua· · , ona1s 
h~ de. resultar da utilização de critérios que permitam, ao Poder 
Publico (e, portanto, aos magistrados e Tribunais), ponderar e 
avaliar, "hic et nunc", em função de determinado contexto e sob 
urna perspectiva axiológica concreta, qual deva ser o direito a pre
ponderar no caso, considerada a situação de conflito ocorrente 
desde que, no entanto - tal como adverte o magistério da doutrin~ 
na análise da delicadíssima questão pertinente ao tema da colisão 
de direitos[ ... ] - , a utilização do método da ponderação de bens 
e interesses não importe em esvaziamento do conteúdo essencial dos 
direitos fundamentais, dentre os quais avulta, por sua significati
va importância, o direito à preservação do meio ambiente. 

~ A~otada ~ P?nd~raç~o de ~al~res, impõe-se reconhecer a prepon
deranCia dos direitos a saude e a vida sobre a probidade administrati
va, p~ra se concluir pela legitimidade da contratação direta de empresa 
de CUJ~ qu~dro soci~tário yarticipe dirigente do órgão licitante, quando 
s~ esteJa diante de Situaçao de inexigibilidade de licitação por exclusi
vidade na execução do serviço e desde que a contratação objetive asse
gurar a prestação de serviço público que busca propiciar o exercício de 
um direito fundamental do cidadão. 

Como se percebe, com esta interpretação, sem sacrificar integral
mente nenhuma das normas constitucionais em análise e reconhecen
do a preponderância dos direitos fundamentais à saúde e à vida neu
traliza-se a tensão normativa que o caso concreto evidenciou, conforme 
contextualização acima. 

Note-se que o princípio da moralidade administrativa não teve 
seu conteúdo absolutamente esvaziado, pois em tal situação a contra
tação ficaria legalmente impossibilitada, por plena incidência do art. 
9

2
, III, da Lei 8.666/1993, se o serviço contratado se destinasse a satis

fazer um outro interesse público não qualificado pela necessidade de 
se assegurar o exercício de um direito fundamental dos administrados, 
como serve de exemplo a contratação de um serviço de publicidade. 

5 Conclusões 

Por todo o exposto, as seguintes conclusões podem ser extraídas 
do presente trabalho: 

a) normas constitucionais que não apresentam entre si nenhuma 
incompatibilidade, conflito ou tensão normativa, quando abstratamen
te consideradas, podem vir a ser colocadas em situação de antagonismo 
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pela riqueza das infinitas e imprevisíveis situações fáticas que advêm 
das relações intersubjetivas ocorridas em sociedade; 

b) atende inicialmente ao interesse público a garantia, pelo Esta
do, do exercício dos direitos fundamentais dos cidadãos, daí decorren
do uma relação de paralelismo entre ambos; não se afasta, todavia, a 
possibilidade de conflito, tal como analisado na situação acima expos
ta, onde se verificou colisão entre o princípio da moralidade adminis
trativa e os direitos fundamentais à saúde e à vida; 

c) diante de um conflito semelhante, não pode o aplicador do di
reito aplicar inflexivelmente o princípio da supremacia do interesse 
público sobre o particular, devendo valer-se dos adequados princípios 
interpretativos das normas constitucionais para alinhavar uma solução 
que atenda e observe a necessária ponderação de valores, uma vez que 
a constituição é um todo único e não admite contradição entre suas 
normas ou prevalência integral de uma(s) sobre a(s) outra(s); 

d) inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade em contrato man
tido pela administração pública com empresa de cujo quadro de sócios 
faça parte dirigente do órgão contratante, desde que se esteja diante de 
situação de inexigibilidade da contratação em decorrência da exclusivi
dade na prestação do serviço e este se destine a satisfazer ou garantir 
direito fundamental do cidadão constitucionalmente assegurado. 
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O alcance da cláusula de vedação de abolição 
dos direitos e garantias individuais 

Náiber Pontes de Almeida1 

Introdução 

Não ~e ~tenta, neste artigo, partir para uma análise casual/pon
tual dos d1~e1t?s enquadráveis como cláusula pétrea, senão traçar bali
zas para o rnterprete identificar, quando chamado a resolver um caso 
conc~eto em controle difuso ou de jurisdição constitucional, 0 alcance 
da cla~su~a d: ~edação de abolição, no que toca à expressão "direitos e 
garantias rnd1v1duais". 

Define-se o conceito de cláusula pétrea, assim como 0 de direi
to fundamental, diferindo-o da expressão direitos humanos. Parte-se 
para a identificação do núcleo essencial da Constituição brasileira, no 
qu~ t~ge à definição dos direitos fundamentais e inclusão dos direitos 
SOCiaiS no ro~ dos protegidos contra intervenções legislativas que ve
nham a fulmrnar sua nota definidora, sua essência. 

Fala-se da ponderação de interesses como critério fundamental 
para a determinação do alcance dos direitos fundamentais utilizando
se o princípio da dignidade da pessoa humana como vet~r principal, 
de modo a reconhecer a Constituição como um catálogo aberto vivo e 
atualizado em face das demandas contemporâneas. ' 

1 
Juiz federal substituto da 4>~ Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. 
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Cláusula de vedação constitucional de abolição de direito 

fundamental 
Comumente identificadas como cláusulas pétreas, f?ram el~itas 

pelo constituinte originário como rol ~e ~ireitos ~ue c~nfiguram limi-
tação material explícita ao poder constitumte denvado : _ 

Ao contrário do que fazem crer as diversas de~omm~çoes ~mpre-

d 1 d trm. a (ela' usula pétrea núcleo intangiVel, nucleo 1m une, ga as pe a ou ' . . 
1' la de rigidez extrema), que passam a ideia, se hdas de maneua 
c~m titu· 
literal, de impossibilidade de qualquer alteraçã~ no texto cons 

2
C10-

l tange aos princípios e institutos prev1stos no art. 60, § 4 , da 
na , no que b b lir 
C ti. tu. -a0 Federal o constituinte foi claro ao adotar o ver o a o . 

ons lÇ ' . d" 
Não se trata, pois, de vedação absoluta, que venha a 1m~e ~ que 

0 
constituinte reformador promova qualquer mudança const1tu:_10nal, 

alterando a redação de direito ou garantia individua~, mas,. ta~ ~o
mente, de impedir que se promova alteração nos refen~os. prmo~1~s 
e institutos de tal monta que venha a representar a p:opna ~boliçao 
da cláusula eleita pelo constituinte originário como ~ao .abolível, ~m 
f d ·mportância material que possui e que lhe fm ass1m confenda 
ace a 1 , C · tui -

como núcleo material mínimo que confere identidade ~ onsti çao, 
· t defini.dora de cada um dos direitos prev1stos no art. 60, ou seJa, na no a . _ 

§ 4o., sem a qual a própria identidade constitucional sofrena mutaçao 

ou extinção. . . 
N linha de pensamento, o Supremo Tnbunal Federal, por dl-

essa , , " -
turu·dades tem reafirmado que as clausulas petreas nao versas opor , . . . . . 

· ·f1·cam a intanoibilidade literal da respectiva diSClplma na Consti-
Slgm o· , · 1 d · 
tu. - ·gm· a'r1·a mas apenas a proteção do nucleo essenoa os prm-lçao on , _ "3 
cípios e institutos cuja preservaçao nelas ~e protege · . 

Gilmar Mendes, apoiado em doutrma de Carl Schrmtt, apo~ta 
ara a distinção entre constituinte e legislador constituinte, no sentido 

~e que a modificação de uma constituição não se confunde com .s~a 
abolição e que reforma constitucional não é (não pode ser) destrmçao 

2 A Constituição Federal de 1988, em seu art. 60, § 42
, assim dispõe: "Nã~ será 

ob"eto de deliberação a proposta de emenda tend~nte a abolir.: ,I-:- a. or~: 
federativa de Estado; 11- o voto direto, secret~, ~~e~sal.eyeno.dlCO, m 

- dos Poderes· IV- os direitos e garanttas mdzVlduazs . (Gnfo meu.) 
separaçao ' . . . DI-

3 ADI 939-7, relator: ministro Sydney Sanches, J~gamento. 15/12/1993,. A 
1
_ 

MC 2024 relator: ministro Sepúlveda Pertence, Julgamento: 27/10/1999, AD 
5 MC 1749, relator: ministro Nelson Jobim, julgamento: 18/12/1997; ADI 239 ' 

relator: ministro Gilmar Mendes, julgamento: 09/05/2007. 
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da Constituição. Deixa, ainda, importante advertência: "não se pode 
negar que a aplicação ortodoxa das cláusulas pétreas, ao invés de asse
gurar a continuidade do sistema constitucional, pode antecipar a sua 
ruptura, permitindo que o desenvolvimento constitucional se realize 
fora de eventual camisa de força do regime da imutabilidade"4

• 

Os poderes constituintes originário e derivado (seja revisional, seja 
reformador) guardam relação de criador e criatura, do que resulta que 
a criatura não pode, sob falso pretexto de atualizar, modificar de tal 
forma o texto originário da Constituição, que enseje a criação de uma 
nova Constituição, que, de tão dissociada da ideia essencial de consti
tuição plasmada pelo constituinte originário, termine por representar 
uma subversão na ordem natural: de criatura, o poder de reforma ou 
revisão passa a criador. 

A Constituição de 1988, fruto do momento histórico de transição 
de um período de exceção para o retomo à democracia no Brasil, foi 
pródiga ao enumerar direitos. Ocorre que, passados quase vinte anos 
de sua promulgação, a ânsia em constitucionalizar o maior número 
possível de interesses terminou por abalar até mesmo sua força nor
mativa. 

Nesse passo, Konrad Hesse adverte do perigo que se corre ao 
dissociar a Constituição jurídica da realidade político-social5. Diz 
Hesse (1991: 14) que "eventual ênfase numa ou noutra direção leva qua
se inevitavelmente aos extremos de uma norma despida de qualquer 
elemento da realidade ou de uma realidade esvaziada de qualquer ele
mento normativo". 

No campo dos direitos fundamentais, já são ensaiadas na socie
dade civil, inclusive com ecos no parlamento, movimentos no sentido 
de se empreender reforma constitucional que atinja, também, deter
minados direitos sociais, fazendo surgir a indagação principal desse 
artigo: qual o alcance da cláusula de vedação de abolição de direitos e 
garantias individuais? 

Diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais 

A despeito do uso corriqueiro como expressões sinônimas, Gomes 
Canotilho (2000: 387) aponta a distinção entre direitos do homem e di
reitos fundamentais. Diz o constitucionalista português que "direitos 

4 Voto proferido na ADI 2395. 
5 Acresça-se, nos dias de hoje, a própria realidade econômica. 
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do homem são direitos válidos para todos os povos e em todos os tem. 
pos (dimensão jusnaturalista-universalista); direitos fundamentais são 
direitos do homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados 
espacio-temporalmente. Os direitos do homem arrancariam da própria 
natureza humana e daí o seu caráter inviolável, intemporal e universal· 
os direitos fundamentais seriam os direitos objectivamente vigente~ 
numa ordem jurídica concreta". 

Robert Alexy (1999: 55), por ocasião dos 50 anos da promulgação 
da declaração universal dos direitos do homem pela ONU, conta que, 
no tocante aos direitos do homem, "se tratava de um consenso sobre 
valores fundamentais de significado eminente [ ... ]. O preâmbulo ex
prime isso impressionantemente pelo fato de qualificar os direitos do 
homem "como o ideal comum a ser alcançado por todos os povos e 
nações".[ ... ] os direitos do homem são um ideal universal". 

Nesse sentido é que se fala em direitos fundamentais positivados 
no Brasil como um elenco de direitos, de caráter fundamental, eleitos 
pelo constituinte originário como essenciais, fruto da realidade política, 
econômica, social e histórica que o Estado brasileiro vivia no momento 
de sua positivação (1988, no caso da nossa Constituição vigente), e li
mitados, espacialmente, ao alcance da soberania de nosso Estado. Sob 
um ponto de vista material, "variam conforme a ideologia, a modali
dade de Estado, a espécie de valores e princípios que a Constituição 
consagra. Em suma, cada Estado tem seus direitos fundamentais espe
cíficos" (Bonavides, 2002: 515). 

Quanto maior o elenco de direitos, maiores são os desafios para 
efetivá-los ou mesmo protegê-los. A sociedade contexp.porânea viven
da mudanças em ritmo inédito na história do mundo. A globalização, 
a era digital, a velocidade e fluidez das informações são fenômenos que 
transformam as sociedades atuais numa rapidez inédita. 

Na lição de Alexy (1999: 56-7), "os direitos do homem parecem con
verter-se em um problema para a democracia quando eles são levados 
a sério e de um mero ideal tomados em algo real". 

A ideia de núcleo essencial de uma constituição 

Vimos já na Declaração dos Direitos do Homem, em 1789, o dese
nho da evolução histórica das três dimensões dos direitos do homem, 
a saber: liberdade (primeira geração/dimensão), igualdade (segunda 
dimensão) e fraternidade (terceira dimensão). 

É preciso que se diga, de início, que as gerações/dimensões não 
constituem cisões na evolução dos direitos humanos, com sucessão das 
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primeiras pela última, mas na agregação, na medida em que se reco
nhece uma nova dimensão, de novos direitos humanos, que vêm se 
juntar aos de dimensão anterior, aumentando o catálogo digno de reco
nhecimento e proteção, em resposta à evolução da sociedade no tempo. 
Não se fala, portanto, num rol taxativo de direitos fundamentais, haja 
vista a evolução da sociedade, a demandar o reconhecimento e prote
ção, com o caráter de fundamentalidade, de novos direitos. 

~li~s, referido entendimento foi expressamente adotado pelo 
conshtumte de 1988, ao estabelecer, no art. 52, § 22, que os direitos e 
garantias expressos na Constituição de 1988 não excluem outros de
correntes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, ten
do sido recentemente reafirmado pelo constituinte reformador ao re
conhecer a natureza de norma materialmente constitucional, de caráter 
fundamental, aos tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, 
em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros (§ 
32 do art. 52

, incluído pela Emenda Constitucional45, de 2004). 
Os direitos de primeira dimensão, representando as liberdades 

negativas (direitos de resistência ou oposição frente ao Estado), são 
direitos dos indivíduos em face do Estado, a exigir o reconhecimento 
aos direitos civis e políticos, marcados historicamente pela transição 
do absolutismo monárquico para um Estado de direito, a reclamar o 
respeito às liberdades civis e reconhecimento dos direitos políticos da 
sociedade. 

, S?lidificadas as liberdades negativas nas primeiras Constituições, 
e no seculo XX que florescem, nas Constituições de inspiração Marxis
ta e no constitucionalismo da socialdemocracia, tendo como principal 
expoente a Constituição de Weimar (inspiradora da nossa Constitui
ção de 1934), os direitos fundamentais de segunda dimensão, a exigir · 
do Estado, superada a fase do liberalismo, um papel positivo de reali
zador da igualdade material. É típico, portanto, desses direitos de se
gunda dimensão uma prestação material do Estado, do que resulta seu 
p:r~anente estado conflituoso, pois, na realização de suas políticas 
publicas, os recursos de que dispõe o governo são limitados, dificul
tando seu papel garantidor do mínimo existencial aos direitos social 
econômico, cultural e coletivo. ' 

Ao examinarmos a terminologia empregada pelo constituinte de 
1988, vimos que o título II da Constituição republicana é denominado 
"Dos Direitos e Garantias Fundamentais", composto do capítulo I (Dos 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos- art. 5.2 ) , capítulo II (Dos 
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Direitos Sociais - arts. 62 a 11), capítulo III (Da Nacionalidade- arts. 
12 e 13), capítulo IV (Dos Direitos Políticos- arts. 14 a 16) e capítulo y 
(Dos Partidos Políticos- art. 17). 

Por sua vez, ao tratar das cláusulas de vedação de abolição, o cons
tituinte originário se referiu aos direitos e garantias individuais, o que 
leva o intérprete açodado a concluir, valendo-se unicamente de uma 
leitura literal do art. 60, § 42

, rv, que estão acobertados pela cláusula de 
vedação de abolição apenas alguns direitos e garantias previstos no art. 
52 da CF/1988, o que, evidentemente, não parece ser a melhor leitura, 
haja vista que a hermenêutica constitucional nos brinda com outros 
elementos que ajudam a encontrar solução mais adequada, tais como 
os princípios da unidade, efeito integrador, máxima efetividade, con
cordância prática e principalmente o princípio da proporcionalidade. 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho afirma que o constituinte disse 
menos do que pretendia, ao enunciar como cláusula pétrea apenas os 
direitos e garantias individuais. Nesse sentido, defende como inabolí
veis os direitos sociais. 

Sob esse prisma, a ideia de núcleo essencial, segundo o ilustre 
constitucionalista, seria apenas aplicável aos direitos materialmente 
fundamentais, visto que os apenas formalmente fundamentais seriam 
passíveis de abolição por emenda (Ferreira Filho, 2006: 6-7). 

Por sua vez, Alexy (1999: 56-7) questiona: "Podem, em verdade, 
quaisquer direitos do homem ser justificados ou fundamentados ra
cionalmente? Que direitos são direitos do homem?" Os direitos sociais 
já alcançavam previsão no Virgínia Bill of Rights (segurança social, di
reitos econômicos, sociais e culturais, condições de trabalho e proteção 
ao emprego, bem como direito ao descanso e ao tempo livre). Foram, 
com isso, plenamente aceitos na Declaração Universal dos Direitos do 
Homem. 

Na busca por um critério para definir a fundamentalidade, diz 
Alexy (1999: 61) que um interesse ou uma carência é fundamental quan
do sua violação ou não satisfação significa a morte ou o sofrimento 
grave ou toca no núcleo essencial da autonomia. Nesse sentido, defen
de que não seriam direitos fundamentais o 132 salário ou a garantia do 
livre aproveitamento dos meios de transporte urbanos públicos para os 
maiores de 65 anos (art. 230, § 22

). 

De acordo com Xisto Tiago Medeiros Neto (2003): 

No elenco dos direitos e garantias que compõem os incisos do 
artigo 52 da Carta Magna (Capítulo I do Título 11) há também, ao 
lado dos direitos individuais, direitos e garantias de expressão 
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coletiva (e social), a exemplo da proteção ao consumidor (inci
so XXXII) e do mandado de segurança coletivo (inciso LXX), os 
quais, adotada uma visão puramente gramatical, não estariam 
imunes à ação reformadora constitucional, ainda que insertos no 
Título dos Direitos e Garantias Fundamentais. Diga-se o mesmo 
quanto aos direitos de nacionalidade e aos direitos políticos, 
uma vez que não estão previstos no referido preceito (art. 511), 

mas sim nos artigos 12 a 17, sendo inadmissível a postura inter
pretativa de que estes direitos estariam assim também excluídos 
do elenco das cláusulas pétreas, em que pese a sua inolvidável 
essencialidade na estrutura constitucional. 

A Constituição portuguesa, em seu art. 288, alíneas d e e, enumera 
como limite material à revisão constitucional os direitos, liberdades e 
garantias dos cidadãos (alínea d) e os direitos dos trabalhadores, das 
comissões de trabalhadores e das associações sindicais (alínea e), ou 
seja, expressamente enumera como limite material para exercício do 
poder de revisar a Constituição os direitos dos trabalhadores, das co
missões de trabalhadores e das associações sindicais. Assegura, tam
bém, a aplicação do mesmo regime jurídico (qual seja, aplicabilidade 
direta e vinculação das entidades públicas e privadas- art. 18) aos di
reitos fundamentais de natureza análoga (assemelhados) aos direitos, 
liberdades e garantias (art. 17). 

Ingo Sarlet (2003: 661) lembra que a Constituição brasileira, diversa 
da portuguesa, não traça nenhuma distinção entre os direitos de liber
dade (defesa) e os direitos sociais, inclusive no que tange à eventual 
primazia dos primeiros em relação aos segundos. Defende, assim, que 
boa parte dos direitos sociais podem ser equiparados, no que diz res
peito a sua função precípua e estrutura jurídica, aos direitos de defesa. 
Uma interpretação que restringisse o alcance da cláusula pétrea para 
os direitos previstos no art. 52 terminaria por excluir os direitos de na
cionalidade e os direitos políticos. 

A ponderação de direitos como critério fundamental para a 
dete~i~ação do alcance dos direitos fundamentais. O princípio 
da d1gmdade da pessoa humana como vetor principal. 
A constituição viva e sua atualização pelo intérprete 

Gilmar Mendes identifica como o grande desafio da jurisdição 
constitucional a busca do equilíbrio na defesa do núcleo essencial da 
Constituição, de modo a evitar sua eliminação, evitando-se a tomada 
de posição extremada e intransigente, que acabe por colocar a ruptura 



ARGUMENTO 

da ordem jurídica como alternativa à impossibilidade de um desenvol
vimento constitucional legítimo. 

Rodrigo Brandão (2007: 80) defende a dissociação entre os concei
tos de dispositivo e norma. O dispositvo ou texto normativo é objeto 
da atividade interpretativa, enquanto as normas são o resultado desse 
processo. 

Ingo Wolfgang Sarlet (2001: 355) sustenta que: 

[ ... ) a circunstância de que a existência de limites materiais ex
pressamente previstos na Constituição [ ... ] não exclui, por sua 
vez, outras limitações desta natureza, que, por não consagradas 
no texto constitucional, costumam ser qualificadas como limites 
materiais implícitos (imanentes ou não escritos). [ ... ) Na medi
da em que diretamente extraídos de uma Constituição concre
ta, aos limites materiais implícitos pode ser atribuída a mesma 
força jurídica: dos limites expressos, razão pela qual asseguram 
à Constituição, ao menos em princípio, o mesmo nível de pro
teção. 

Para Alexy (1999: 63), uma fixação de limite com o auxílio de uma 
ponderação é necessária. A ponderação, como parte de um exame de 
proporcionalidade, porém, é o problema nuclear da dogmática dos di
reitos fundamentais e a razão principal para a abertura dos catálogos 
de direitos fundamentais . 

Canotilho (2000: 448-50) nos traz as seguintes indagações, ao tratar 
do princípio da salvaguarda do núcleo essencial6: "(1) qual o objetivo 
da protecção: o direito subjetivo individual ou a garantia objectiva? (2) 
qual o valor da protecção: o núcleo essencial é um valor absoluto ou 
depende da sua confrontação com outros direitos ou bens?" E respon
de preconizando uma posição de equilíbrio. Quanto ao objeto da pro
teção, no sentido de que não se pode olvidar a função dos direitos na 
vida comunitária, haja vista as consequências existentes para a própria 
comunidade, quotidianamente confrontada com a necessidade de limi
tação dos direitos fundamentais mesmo no núcleo essenciaF, sem que 

6 Art. 182/3 da Constituição portuguesa - As leis restritivas de direitos, liber
dades e garantias têm de revestir caráter geral e abstracto e não podem ter 
efeito retroactivo nem diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial 
dos preceitos constitucionais. 

7 Exernplifica com as penas de prisão longas para crimes graves, independen
temente de restar ao criminoso, diante de sua idade à época da sanção, qual
quer perspectiva de liberdade com o cumprimento integral da pena. 
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se abdique da dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, de modo 
a evitar restrições que resultem na aniquilação de um direito subjetivo 
individual (pena de morte, por exemplo). Em relação ao valor da pro
teção, no sentido de que a determinação do âmbito de proteção de um 
direito pressupõe necessariamente a equação com outros bens, haven
do a possibilidade de o núcleo de certos direitos, liberdades e garantias 
poder vir a ser relativizado em face da necessidade de defesa destes 
outros bens, evitando-se, contudo, a radicalidade de resumir a prote
ção do núcleo essencial ao próprio princípio da proporcionalidade. 

A doutrina alemã, especialmente Klaus Stem, considerando a dis
ciplina prevista na Constituição alemã, defende que intangíveis não 
são os direitos fundamentais em si, mas o seu conteúdo no que toca ao 
princípio da dignidade da pessoa humana (Sarlet, 2003: 673). 

Para Flávia Piovesan, "a dignidade da pessoa humana, vê-se as
sim, está erigida como princípio matriz da Constituição, imprimindo
lhe unidade de sentido, condicionando a interpretação das suas nor
mas e revelando-se, ao lado dos Direitos e Garantias Fundamentais, 
como cânone constitucional que incorpora 'as exigências de justiça e 
dos valores éticos, conferindo suporte axiológico a todo o sistema jurí
dico brasileiro'". 

Nosso mais ilustrado constitucionalista contemporâneo, professor 
Paulo Bonavides (2002: 594-5), expõe com maestria o papel do princípio 
da dignidade da pessoa humana e do Judiciário na solução do alcance 
da cláusula de vedação de abolição dos direitos e garantias individuais 
em relação aos direitos sociais, quando diz que: 

A nova hermenêutica constitucional se desataria de seus víncu
los com os fundamentos e princípios do Estado democrático de 
Direito se os relegasse ao território das chamadas normas pro
gramáticas, recusando-lhes concretude integrativa sem a qual, 
ilusório, a dignidade da pessoa humana não passaria também 
de mera abstração. 

A observância, a prática e a defesa dos direitos sociais, a sua 
inviolável contextura formal, premissa indeclinável de urna 
construção material sólida desses direitos, formam hoje o pres
suposto mais importante com que fazer eficaz a dignidade da 
pessoa humana nos quadros de urna organização democrática 
da Sociedade e do Poder. 

Em função disso, essa dignidade se fez artigo constitucional em 
nosso sistema jurídico, tendo sido erigida por fundamento de 
um novo Estado de Direito, que é aquele do art. 12 da Carta Po
lítica da República. 
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Tanto a lei ordinária como a emenda à Constituição que afeta
rem, abolirem ou suprimirem a essência protetora dos direitos 
sociais, jacente na índole, espírito e natureza de nosso ordena
mento maior, padecem irremediavelmente da eiva de inconsti
tucionalidade, e como inconstitucionais devem ser declaradas 
por juízes e tribunais, que só assim farão, qual lhes incumbe, a 
guarda bem-sucedida e eficaz da Constituição. 

Numa visão que denominou de realista da relação entre os direi
tos fundamentais e democracia, Alexy parte de urna contradição: direi
tos fundamentais são, a um só tempo, democráticos e adernocráticos. 
São democráticos, pois asseguram o desenvolvimento e a existência de 
pessoas e, com o estabelecimento das liberdades, asseguram as condi
ções funcionais do processo democrático. Por outro lado, adernocráti
cos, porque asseguram às minorias parlamentares a possibilidade de se 
sobrepor à maioria parlamentar através de decisões do tribunal cons
titucional. 

Nesse diapasão, "a chave para a resolução é a distinção entre a 
representação política e a argurnentativa do cidadão. O princípio fun
damental: ' todo o poder estatal origina-se do povo' exige compreender 
não só o parlamento mas também o tribunal constitucional corno re
presentação do povo. A representação ocorre, de certo, de modo di
ferente. O parlamento representa o cidadão politicamente, o tribunal 
constitucional argurnentativarnente". A representação pelo tribunal 
constitucional possui caráter mais idealístico. "A vida cotidiana do fun
cionamento parlamentar oculta o perigo de que maiorias se imponham 
desconsideradarnente, emoções determinem o acontecimento, dinhei
ro e relações de poder dominem e simplesmente sejam cometidas faltas 
graves. Um tribunal constitucional que se dirige contra tal não se dirige 
contra o povo senão, em nome do povo, contra seus representantes 
políticos" (Alexy: 1999: 65-6). 

É preciso realçar também a posição brasileira no cenário interna
cional, com a assinatura de convenções e pactos reconhecendo a juri
dicidade e eficácia dos direitos fundamentais e a recepção em nosso 
ordenamento jurídico do princípio da proibição de retrocesso social 
(Pacto de San José da Costa Rica) e aplicação progressiva dos direi
tos sociais. Embora não introduzida, ainda, em nosso ordenamento 
corno norma materialmente constitucional, de acordo com a sistemáti
ca adotada pela EC 45/2004 (art. 52,§ 32

), a adoção de tais vetores deve 
também ser considerada na interpretação a ser dada quando da solu
ção de caso que envolva o alcance da cláusula de vedação de abolição 
de que se cuida. 
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Conclusão 

Não se coaduna com a evolução da sociedade e com o nível de 
desenvolvimento a que chegamos a vetusta concepção liberal na qual 
o núcleo essencial da constituição, no que tange aos direitos funda
mentais, diz respeito unicamente às liberdades de primeira dimensão 
(note-se que, já no Virgínia Bill of Rights, os direitos sociais, tais corno 
segurança social, direitos econômicos, culturais, condições de trabalho 
e proteção ao emprego, bem corno direito ao descanso e ao tempo livre, 
alcançavam previsão). 

Não se pode partir, portanto, de urna concepção apriorística que 
exclua os direitos sociais do âmbito de proteção da cláusula de vedação 
de abolição. Tais compromissos foram incorporados a nossa sociedade 
contemporânea e compõem a ideia mesmo de núcleo essencial dos di
reitos fundamentais no contexto histórico atual. 

No entanto, faz-se necessária cautela ao interpretar referida cláu
sula, de modo a não petrificar de tal forma a Constituição, que venha 
a colocar em perigo sua força normativa, a vontade de realizá-la. Para 
esse intento, deve o intérprete valer-se dos princípios de interpretação 
constitucional e dos princípios da proporcionalidade e da dignidade 
da pessoa humana corno vetores a guiarem-no na árdua tarefa de en
contrar o tão almejado equilíbrio entre a atualização da Constituição 
sem destruir seu núcleo essencial. 
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Direitos fundamentais e sua efetividade: reflexões 

sobre o balanceamento entre o ativismo e a 

autocontenção judicial 

Newton Pereira Ramos Neto1 

1 Introdução 

Qualquer mudança de paradigma importa, num primeiro mo
mento, em duas consequências elementares. Primeiro, o enfrentamen
to de resistências, nas mais variadas vezes acompanhadas de perple
xidades e desconfianças, oriundas do compreensível receio quanto à 
busca de novos horizontes, quanto ao transitar por caminhos até então 
desconhecidos e que não se sabe para onde nos conduzirão. Segundo, 
a formulação de questionamentos, de dúvidas, de reflexões que nem 
sempre - ou quase nunca - vêm acompanhadas de imediato das so
luções para a problemática que se levanta. 

A dificuldade decorre primacialrnente da circunstância de que os 
paradigmas são herdeiros de nossa percepção de mundo, de nossas 
crenças, valores e experiências, frutificando-se através de regras de vida 
e interpretação da sociedade. Mudá-lo - o paradigma - é romper com 

1 
Juiz federal substituto da Si! Vara da Seção Judiciária do Estado do Maranhão. 
Professor de direito constitucional na Unidade de Ensino Superior Dom Bos
co (UNDB). Especialista em direito do Estado. 
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o estabelecido, é fugir da posição confortável que nos sugerem as pré
compreensões fenomênicas . Como ressalta Marcelo Cattoni (2005): 

Ultrapassá-lo no sentido de sermos capazes de adquirir um 
novo horizonte de possibilidade de doação de sentidos à nossa 
autocompreensão e à sociedade, ao mundo e à vida, mais am
plo, rico e complexo do que o anterior, é saltar para além da 
linha de Rhodes, que um paradigma pode representar. Implica 
reconhecer, por um lado, o caráter finito, falível e precário da 
condição humana, algo que exige o aprendizado crítico e reflexi
vo em face de tradições sempre carentes de justificação, e requer 
o quase sempre doloroso abandono daquilo que mais óbvio, na
tural, certo e assentado até então nos parecia. 

Tal constatação, entretanto, não deslegitima o discurso inovador, 
a necessidade de questionamento dos conceitos obsoletos, porque é 
assim que a ciência se desenvolve, ainda que a passos lentos, próprios 
da instabilidade dos terrenos transitivos pelos quais caminhamos du
rante a travessia entre o velho e o novo. Enfim, não é dado ao ob
servador renunciar à crítica pela simples ausência prévia de soluções 
alternativas; antes, cabe a ele refletir sobre aquilo que lhe é imposto 
como afirmação científica, a fim de romper com as an;larras de uma 
postura de pretensa neutralidade e indiferença diante do conhecimen
to preestabelecido. 

Nesse contexto, é possível dizer-se que entre os temas mais deba
tidos nos tempos modernos está o relativo aos limites e possibilidades 
de atuação do Poder Judiciário sob a ótica do Estado democrático de 
direito, muito embora tal assertiva não implique em dizer que a análise 
da matéria não se encontra em franca evolução. 

Atualmente, tem-se como voz comum - ou quase comum - o 
reconhecimento da necessidade de ampliação da tutela do Judiciário 
sobre os atos do poder público a partir da afirmação de um papel ím
par que deve exercer esse Poder na realização do texto constitucional. 

Esse fenômeno de maximização das atividades jurisdicionais é 
decorrência do advento do Estado social, com o remodelamento das 
sociedades sob o pálio do constitucionalismo dirigente, que importou 
na ampliação das competências dos poderes políticos a partir da re
construção do Estado sob a perspectiva de um modelo prestacional de 
atuação, como se verá adiante. 

No caso do Brasil, a discussão encontra terreno propício princi
palmente a partir do surgimento da Constituição da República de 1988, 
que consagrou extenso rol de direitos individuais e sociais, além de 
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prever diversos mecanismos processuais voltados à tutela dos direi
tos individuais e coletivos. A fim de se tomarem realidade as garan
tias previstas na novel Constituição, passou-se a atribuir ao Judiciário 
a tarefa de imiscuir-se na esfera da conveniência e oportunidade da 
implementação de políticas públicas como meio de viabilizar a efetiva 
observância das promessas constitucionais. 

Assim, no momento em que houve o incremento no leque de com
petências interventivas do poder político, seja em decorrência da má 
formulação de políticas voltadas à efetivação dos direitos fundamen
tais, seja em virtude da inércia estatal no tocante à realização de man
damentos constitucionais dirigidos ao bem comum, maior passou a ser 
a preocupação com o exame dos limites do atuar do Estado-juiz no que 
diz respeito à concretização desses direitos. 

Essa nova perspectiva, no plano da jurisdição constitucional, teve 
como consequência o fortalecimento da tensão existente entre a ativi
dade das cortes constitucionais e do Parlamento, a exigir, de um lado, o 
desenvolvimento de técnicas de decisão e de fundamentação compatí
veis com o Estado democrático de direito e, de outro, uma autoconten
ção por parte do Judiciário, a fim de salvaguardar as opções legítimas 
realizadas pelo Legislativo, evitando-se, ainda, uma concepção global 
da jurisdição constitucional capaz de desequilibrar a moldura das ins
tituições conformada pelo legislador constituinte (Tavares, 2005: 309). 

2 A evolução do papel da jurisdição constitucional no 
contexto da realização dos direitos 

Sob o enfoque do Estado liberal, concebido que foi como reação 
ao absolutismo até então existente, verdadeira preponderância era atri
buída à lei, considerada como o instrumento de regência das condutas 
sociais e verdadeiro mecanismo de demarcação da esfera de interven
ção estatal. 

Em tal época, o juiz era visto apenas como la bouche de la loi. Assim, 
nas palavras do próprio Montesquieu (1982: 110), nos Estados despóti
cos não existia lei, sendo esta o próprio enunciado da decisão judicial; 
nos governos republicanos o magistrado deveria ater-se ao conteúdo 
literal da lei. Desnudava-se, assim, um sentimento de desconfiança 
em tomo da atividade jurisdicional, em vista da experiência histórica 
que demonstrava sua manipulação como instrumento de imposição do 
poder. A solução, pois, residia em certo amordaçamento da referida 
atividade através de sua constrição aos limites extremos de um legalis-
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mo acrítico2• Evitava-se o eventual abuso com a extirpação de qualquer 
viés criativo no exercício da arte de julgar. 

A derrocada do Estado liberal, de seu turno, impôs uma mudança 
de perspectiva no conceito de Constituição. Utilizara-se o constituinte 
do Estado social de cláusulas que pretendiam consagrar os compro
missos e as diretrizes do poder público com a implementação de inte
resses sociais, enunciando-se, através de fórmulas programáticas, di
reitos sociais relativos ao trabalho, à educação, entre outros, cujo grau 
de abstração dificultava sobremaneira sua redução a direitos públicos 
subjetivos. 

A efetivação dos direitos, pois, teve seu foco transferido das ativida
des do Poder Legislativo para o Poder Executivo, que também, como se 
sabe, não foi capaz de materializar todas as promessas consagradas nos 
textos constitucionais. Esse fenômeno é marcante especialmente em paí
ses como o Brasil, em que a elevada dívida social impôs a necessidade de 
agigantamento do texto constitucional, com a nítida intenção de tomar a 
sério tais promessas, uma vez documentadas no pacto dito fundamental. 

Por sua vez, a ausência de perspectiva quanto ao efetivo cumpri
mento da Constituição conduziu a doutrina à construção de farto cabe
dal epistemológico voltado à realização do texto constitucional, crian
do o sentimento de necessária efetividade da norma fundamental. 

Aliás, como lembra Bonavides (1996: 218), os constitucionalistas 
do positivismo prevalecente até o início do século XX intentavam criar 
uma verdadeira separação entre o jurídico e o programático, atribuin
do a este último expressões de juízo negativo como "admoestações mo
rais", "boas intenções" etc., tudo como forma de negar valor normativo 
aos preceitos enunciadores de objetivos do Estado. Utilizava-se dessa 
tese, em verdade, para afastar do campo da obrigatoriedade qualquer 
norma considerada incômoda, uma vez que, para não aplicá-la, era ne
cessário somente tachá-la de programática3. 

z Como ressalta Ronald Dworkin (2003: 141), ao criticar o que ele chama de 
conservadores em questões de direito, para estes "o direito é o direito. Não é 
o que os juízes pensam ser, mas aquilo que realmente é. Sua tarefa é aplicá-lo, 
não modificá-lo para adequá-lo à sua própria ética ou política". 

3 Cf. José Afonso da Silva (1996: 136). Sobre a perspectiva de efetividade da 
constituição, a título ilustrativo, vide, por todos, a celebrada obra A força nor
mativa da Constituição, de Konrad Hesse (1991: 19-20). Fala o autor em uma 
"vontade de constituição" como elemento garantidor da supremacia da nor
ma constitucional. Para ele, "a Constituição converter-se-á em força ativa se se 
fizerem presentes, na consciência geral - particularmente, na consciência dos prin-
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Essa necessidade de fortalecer-se a força normativa da Constitui -, , çao 
levou, entre nos, a construção da "doutrina brasileira da efetividade"4 
uma estratégia teórica de superação da dicotomia norma/realidade so~ 
cial, com vistas à atribuição de máxima eficácia à norma constitucional. 

Referido movimento permitiu a atribuição de um papel destacado 
ao Poder Judiciário no campo da concretização da Constituição. Com 
efeito, para que a norma fundamental alcançasse o patamar de texto 
normativo de onde se extraem direitos subjetivos, diante de um Estado 
com tamanho deftcit social, era necessário que fossem forjadas ferramen
tas eficazes na transformação do texto constitucional em realidade vívi
da, instrumentos que em boa parte vêm sendo atribuídos ao Judiciário. 

, .Desse modo, diante da falta de comprometimento dos poderes 
poh~co,s,. deu-se margem à intervenção jurisdicional sem precedentes 
na histona ~ que, ~orno se tentará demonstrar ao longo do presente 
trabalh~, ve.10 depms a rev~lar-se excessiva -, em função das "janelas 
abertas deixadas pelo legislador constituinte a partir do uso das de
nominadas cláusulas programáticas, sempre em nome da força norma
tiva da Constituição. 

, . É exatamente em virtude dessa missão, atribuída ao Poder Judiei
ano, como desaguadouro final das angústias sociais e última instância 
de busca de cumprimento da vontade constitucional, que se "evoluiu", 
a fim de admitir-se um papel mais ativo ao julgador no controle das 
ações do poder público. 

Isto é, as promessas constitucionais voltadas à intervenção estatal 
nas mais diversas áreas e a necessidade de assegurar-se a efetividade 
~a C~nstitu~ç~o gerou, na doutrina, o sentimento de que se afigurava 
rncabivel exigu-se neutralidade dos juízes na guarda e implementação 
de valores e princípios tão abstratos e carentes de significação como 
são a dignidade da pessoa humana, a construção de uma sociedade 
just~ e solidária, bem corno a erradicação da pobreza e a redução das 
desigualdades sociais (arts. 12

, III, e 32, I e III, da CF) (Cambi, 2005: 155). 

cipais, responsáveis pela ordem constitucional - , não só a vontade de poder, mas 
~ambem a vontade de Constituição". Essa vontade de Constituição originar-se
Ia, e:n s~ma, da co~preensão da necessidade e do valor de uma ordem nor
mativa mquebrantavel, bem como de que sua eficácia depende do concurso 
da vontade humana, ou seja, do interesse social prioritário no cumprimento 
da norma constitucional. 

4 
Expressão cunhada por Cláudio Pereira de Souza Neto (2003). 
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d mm. ada era do pós-positivismo, concebida como 
Portanto, a eno . . d J · 

, . d ...:tuCI·onalismo reaproximador do direito e a ushça e sudlta e um consu .d 
, · d 1 alismo acrítico trouxe à tona valores fim os como a refratana e um eg ' . . 

razoabilidade, a dignidade da pessoa humana, entre o~tro~, a eXIgu do 
inté rete maior esforço na definição do~ ~tes ~e a~~caçao ~a norma. 

rp · d t do "novo constltucwnal1smo - ou neocons-Assun, no ecan a . 
titucionalismo, como querem alguns -' aponta-se o protag~rusmo do 
intér rete/aplicador da norma, a quem c~beria ,o preenchimento da 
aut~ de valores haurida do texto constitucwnal, a l~z, e~tre outros, da 

p d - de m· teresses e do princípio da proporCionalidade, sempre pon eraçao 5 
em busca da solução que pareça mais justa e correta. , 

As grandes decisões políticas, pois, afastam-~e d: sua arena pro-
. encontrarem solução na jurisdição constltucwnal, devendo o 

pna para . " C · 
veredicto final permanecer nas mãos dos "~e~os pengosos . ~la-~~ o 
ambiente favorável para a formulação da !dela de um Estad~ JU~lCial 
de direito, com o deslocamento do centro de decisões do Legislativo e 

Executivo para 0 Judiciário (Streck, 2002: 37). . . _ . 
É dizer, no contexto da crise do Estado social, a junsdl~a~ ,c~nsti-

. l é alçada ao papel de legislador concorrente ou subsldlano, na 
tucwfna ...:va e positiva no sentido da realização da ordem cons-
sua orma negau ' . - · d 
titucional a partir de uma pauta axiológica de convicçoes ti as como 
ma·oritárias na sociedade (Cattoni de Oliveira, 2001: 68). . , 

J Aliás como anota Segado (2002), já na Alemanha do fina~ do se-
1 XIX ~ primeiras décadas do século XX, sectários de movun:ntos 

~;o a "Escola Livre do Direito" ou adeptos da "teoria d~ comurudade 
do povo" chegaram a propugnar pelo abandono da lei em nome de 

valores substancialmente estranhos ao ordenamento. . d d tr. 
· ' - h ' o se10 a ou ma, Tal perspectiva demonstra que Ja nao a, n . 

rande ter iversação sobre o desenvolvimento de u~a .postura ativa 
gd J d. ., ~ a un· plementação dos mais diversos dueltos consagra-

o u 1c1ano n f d fir 
dos na textura constitucional. Em verdade, ultrapassada a ase e a -
mação desses direitos e de sua justiciabilidade - ou, pelo menos, co:o 
parece mais correto, da exigibilidade de boa parte ~el~ d, f~r: li~ 
desafio com o qual nos deparamos hodiemamente e o e e . 
mites da atuação judicial, isto é, qual a medida exata q~e separa a ~ 
d

. . , . de atuaç-ao do Poder Judiciário e dos demaiS Poderes, a 
1V1sona . . d f ças 

de serem contidos eventuais abusos e eqmlibrarem-se to as as or 

presentes no Estado democrático de direito. 

s Sobre tais considerações, vide Inocêncio Mártires Coelho (1997). 

ARTIGOS DOUTRINÁRIOS 

É preciso, ademais, discutir-se em que medida o incremento da 
atividade jurisdicional é capaz de contribuir para a perda da racionali
dade no discurso judicial, com a utilização do decisionismo como cri
tério de justificação dos atos do Judiciário, uma espécie de retomo às 
tradições do positivismo que guarda velada uma ferramenta autoritá
ria capaz de desnaturar a legitimidade da atuação desse Poder. 

3 Breves considerações criticas sobre o estágio atual da 
concepção de justiciabilidade dos direitos 

Primeiramente, quanto à questão do ativismo judicial, verifica-se 
que, no direito norte-americano, os adeptos do originalismo comba
tem com veemência esse modelo de condução da atividade judicante. 
Argumenta-se que as construções jurídicas desenvolvidas pelo Poder 
Judiciário encontram óbice intransponível na estrutura inerente aos pa
íses democráticos, em que deve prevalecer a vontade da maioria, no 
caso, representada pelas ações do Legislativo e Executivo. Desse modo, 
o controle jurisdicional teria feição contramajoritária (countermajorita
rian difficultt;), legitimando-se apenas nos lindes do texto constitucional 
(Barroso, 2003: 114-5). Ainda que tal entendimento não possa ser acolhido 
como forma de excluir o papel que o Judiciário alcançou no marco atu
al do desenvolvimento do tema da efetividade dos direitos fundamen
tais, parece razoável tomar-se em conta essa limitação de legitimidade 
popular pelo menos como forma de arrefecer os espíritos mais ansiosos 
pela expansão intransigente da atividade judicial. 

Sem negligenciarmos a relevância histórica e os avanços demo
cráticos gerados a partir do aprimoramento das atividades do Judici
ário, o fato é que, em razão de sua aplicação acrítica, tal paradigma 
tem conduzido a jurisprudência brasileira a diversos casuísmos, com a 
concessão de "direitos" (rectius, privilégios) que destoam das políticas 
universalistas exigidas no texto constitucional, tudo em nome da efeti
vidade da Constituição e de critérios próprios de justiça e equidadé 

6 É o que ocorre, exempli gratia, com algumas decisões na área de implementa
ção do direito à saúde, determinando o custeio pelo poder público de medi
camentos e/ou tratamentos assaz onerosos, sem a análise do risco de tal in
tervenção jurisdicional para uma política globalizante. O mesmo se dá, entre 
outros, com decisões que determinam construção de escolas, recuperação de 
rodovias, deslocamento de recursos de uma área de atuação para outra etc., 
sem o necessário exame crítico das restrições orçamentárias e das limitações 
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Como anota Barroso (2005: 5), 

A superação histórica do jusnaturalismo e o fracasso político do 
positivismo abriram caminho para um conjunto amplo e ainda 
inacabado de reflexões acerca do Direito, sua função e sua inter
pretação. O pós-positivismo busca ir além da legalidade estrita, 
mas não despreza o direito posto; procura empreender uma lei
tura moral do Direito, mas sem recorrer a categorias metafísicas. 
A interpretação e aplicação do ordenamento jurídico hão de ser 
inspiradas por uma teoria da justiça, mas não podem comportar 
voluntarismos ou personalismos, sobretudo os judiciais. 

O mesmo jurista, ao versar sobre o fornecimento de medicamentos 
através de medidas judiciais, adverte que o sistema "começa a apresen
tar sintomas graves de que pode morrer da cura, vítima do excesso de 
ambição, da falta de critérios e de vonlutarismos diversos. [ ... ] No limi
te, o casuísmo da jurisprudência brasileira pode impedir que políticas 
coletivas, dirigidas à promoção da saúde pública, sejam devidamente 
implementadas" (Barroso, 2007). 

Muito embora o autor não tenha elaborado conclusão nesse senti
do, o fato é que o problema por ele levantado tem como pano de fundo 
a compreensão da Constituição como uma ordem concreta de valores, 
tal como concebida por Robert Alexy (1993: 81 e segs.), o que legitimou o 
sistema de balanceamento de direitos e reduziu a necessária objetivida
de do discurso judicial, na medida em que as soluções para as questões 
postas passaram a ser encontradas a partir do "valor de maior peso" 
entre os interesses em jogo no caso concreto. Com efeito, a visão da 
Constituição como ordem de valores foge da antinomia "certo/errado" 
para buscar o desfecho a partir de uma concepção de "adequado/ina
dequado", segundo os valores do próprio intérprete e diante de uma 
pretensa impossibilidade de chegar-se a uma única resposta, dando 
margem, portanto, a soluções particularizadas, conquanto imbuídas 
do nobre sentimento de realização das promessas constitucionais. 

Referida noção tem o potencial de eventualmente transformar a 
decisão judicial, ainda que a custo de sua legitimidade democrática, 
em um artifício arbitrário e franqueador da busca incessante pelo ideal 
de justiça segundo a visão do aplicador da norma. Em última instân
cia, permitiu o surgimento da ideia, embora não dita expressamente, 

do Judiciário - inclusive de competência técnica - no trato de questões pró
prias da arena política. 
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de que o~ s_entimentos constitucionalmente estabelecidos necessitam 
ser matenahzados mesmo que com o sacrifício dos limites inerentes ' 
a~v~dades de cada um dos Poderes próprios do Estado democrático :: 
direito, sempre em prol da justiça e da efetividade constitucional. 

Nesse contexto, houve, no Brasil, inclusive no Supremo Tribunal 
Federal, verda~eira proliferação de decisões, inspiradas nos parâme
tr~s desen:olvtdos ~a ju~isprudência do Bundesverfassungsgericht, que 
poem, em nsco a racwnahdade na decisão judicial. 

E o que ocorre, exempli gratia, com a aplicação desmesurada do de
no~ado princípio da proporcionalidade e do critério da ponderação 
de mteresses, os qu~s, e~ vista da alta carga de subjetividade que os 
acompanha, podem tmphcar um retomo às tradições do positivismo 
como afir~a~~ alh~res, em que, como se sabe, pregava-se a utilizaçã~ 
de uma discncwnanedade judicial sempre que ausente uma regra cla
ra a reger o caso concreto ( decisionismo f 

Por essa_ razão H~bermas (2005: 326) afirma que a jurisprudência 
de v~lores ~oe o magtstrado em condição de legislador concorrente. 
Isto e, ao detxar-se conduzir pela ideia de realização de valores mate
r~ais,. dados preliminarmente no direito constitucional, o tribunal cons
tituciOnal transforma-se numa instância autoritária.8 

~e ~odo se~elhante, sustenta Ingeborb Maus (2000) que a ativi
dade JUnsprudenctal hodierna, a partir da aproximação do direito e 
~a moral, costumeir~mente se utiliza de um conceito de direito que 
e produto da e~tensao das ponderações morais do próprio aplicador 
da ~arma, :U~cwnando o Judiciário como a imagem paternal de uma 
~octed~d_: arfa. N.esse c~nte:to, quando a Justiça ascende ela própria 
a condtçao de mais .alta mstancia moral da sociedade, passa a escapar 
de qualqu~r mecan~s~o de controle social, com a notória regressão a 
valores pre-democraticos de parâmetros de integração comunitária9. 

7 
Vide, no particular, Herbert L. A. Hart (1994). 

8 É_import~te .r~ss~ltar que tal afirmação é mencionada no presente trabalho 
na o c?~o J~s_:ilicativa para um questionamento acerca da legitimidade abstra
ta da JUnsdtç~o constitucional, mas como forma de se pôr em xeque, em verda-

9 de, a c,onduçao eventualmente açodada dessa jurisdição no plano concreto. 
Tam?e.n: como ress~vad~ na nota anterior, não discordamos, prima Jacie, da 
p~ssibllidade de real:z~çao.de uma leitura moral do direito. A citação aqui re
ali.z~da te~ ~orno objetivo Ilustrar a forma temerária como eventualmente se 
utihza o dt~elto enquanto instrumento de materialização de uma moral inter
na, com o nsco de desmoronamento do palco próprio das decisões políticas. 
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Para outros autores, como Friedrich Müller (2005: 18-9), o procedi
mento da ponderação de interesses não permite o estabelecimento de 
uma decisão que atenda aos anseios de uma objetividade na ciência 
jurídica. Seria necessário, pois, construírem-se pontos de vista herme
nêuticas a partir de uma metodologia que estruture e diferencie o âm
bito da norma jurídica e de seus elementos de concretização, ao invés 
de témicas de ponderação que sempre insinuam no fundo uma reserva 
de juízo em tomo das normas constitucionais, conducente a insinuações 
ideológicas. 

No mesmo diapasão, ressalta Sampaio (2003: 94-5) que, "por meio 
da razoabilidade, a Constituição escrita se esvaziou de conteúdo, pon
do em crise os seus fundamentos teóricos. Com efeito, o reconhecimen
to de um princípio como a razoabilidade abre janelas de incertezas nos 
discursos de aplicação constitucional, a ponto de não sabermos preci
sar, com alguma segurança, as fronteiras entre o terreno constitucional
mente protegido e a zona constitucionalmente proscrita". Mais adian
te, assevera que "a 'Constituição judicial da razoabilidade' é, portanto, 
uma 'Constituição ad hoc' e relativa (SCACCIA). A 'Constituição do caso' 
e 'do juiz' acaba por desnortear a própria teoria constitucional, pois 
em que bases se permite falar consistentemente em um poder consti
tuinte originário, se a sua obra for uma simples referência vaga entre 
os espectros de uma razoabilidade sem fim à disposição dos poderes 
constituídos?". 

Aliás, mesmo para autores adeptos da ponderação de interesses 
e, portanto, da visão da Constituição como um sistema de valores, o 
uso da proporcionalidade vem-se revelando inadequado em termos de 
jurisprudência. Com efeito, ressalta Virgílio Afonso da Silva (2002: 31), 

sem firmar posição contrária à utilidade do referido princípio como 
ferramenta argumentativa no contexto da decisão judicial, que "a invo
cação da proporcionalidade é, não raramente, um mero recurso a um 
tópos, com caráter retórico, e não sistemático. Em inúmeras decisões, 
sempre que se queira afastar alguma conduta considerada abusiva, re
corre-se à fórmula 'à luz do princípio da proporcionalidade ou razoabilidade, 
o ato deve ser considerado inconstitucional'". 

Para Segado (2002: 43), a expansão da jurisdição constitucional 
notadamente após o segundo pós-guerra não significa uma função de 
direção política por parte dos juízes (um indirizzo político), mas ape
nas que eles, agora, atuam como operadores políticos (operatori poli
tici), enquanto institucionalmente chamados a interferir na realidade 
social. Assim, tal atividade deve ser compreendida tão somente como 
excluindo a atividade judicial da simples tarefa de meccanico Jormulatore 
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di sillogismi gíudiziari que a filosofia positivista atribuía aos juízes, mas 
nunca como a conversão do poder judicial em um instrumento ativo d 

1
, o 

processo po Itico. 

Compreendida dessa maneira a expansão da jurisdição constitu
cional, o desafio que se nos apresenta no atual estágio de desenvolvi
mento do tema é exatamente o de delimitar qual o limite da interven
ção jurisdicional em nome da efetividade da Constituição, tendo como 
critério norteador a concepção de Estado democrático de direito. 

C~mo ressalta Habermas, numa concepção compatível com a de
mocraCia, o papel dos tribunais é assegurar o adequado funcionamento 
do processo democrático, não cabendo aos juízes proceder à escolha 
entre valores políticos em confronto, nem estabelecer os critérios de 
distribuição dos bens prometidos no pacto fundamental lo_ Deve-seres
peitar, pois, a autonomia político-decisória do cidadão, à luz da ideia 

~e ~~a com~~ade livre e igual, evitando-se, ademais, o paternalismo 
JUdiCiaL Presti~a esse pon~o de vista, segundo 0 autor, 0 alargamento 
do debate político, com a mclusão de espaços públicos e informais e 
portanto, legitimados pela participação de todos os atores sociais. ' 

_ O modelo ideal proposto por Habermas, todavia, parece ter apli
caçao ~m tanto questionável especialmente em países periféricos como 
o Brasil, em que a atuação política do Legislativo e Executivo revela-se 
insatisfatória, bem como a abertura para a participação popular nos 
foros de discussão. 

, Na verdade, certa postura ativa do Judiciário parece imprescin
divel para :e fortalecer essa mesma autonomia social e assegurar o re
gul~r ~c10nam~nto do processo democrático. O ponto crítico, pois, 
esta ~ao na capacidade do Judiciário de agir, mas se e quando deve agir, 
analisando-se essas possibilidades a partir dos argumentos invocados 
como justificadores da decisão judicial. Noutras palavras, 0 foco não 
parece estar no procedimento de realização da democracia, mas no re
sultado da decisão, analisada esta a partir de sua fundamentação e de 
sua compatibilidade com o nosso modelo de Estado. 

10 
"El Tribunal Constitucional no puede adaptar el papel de un regente que 
o~up~ ~I lugar dei suc~sor ~m ~1 tr?n? ~te la rninoría de edad de éste. Bajo el 
OJO cntico de un espacw pubhco-Jund1co politizado - el de una ciudadanía 
ya a~ulta Y convertida 'en comunidad de intérpretes de la Constitución'
el Tnbunal Constitucional puede adaptar a lo sumo el papel de un tutor'; 
(Habermas, 2005: 354). 
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Nesse contexto, na esteira de Ronald Dworkin (2002: 429 e segs.), é 
necessário racionalmente buscar-se a resposta correta, o que não signi. 
fica desconsiderarem-se as pluralidades interpretativas do texto, mas 
sim o fato de que só deve haver uma solução adequada a partir do ideal 
de integridade do direito, isto é, sua concepção como sistema dotado 
de coerência e harmonia. Isto é, deve-se fugir ao casuísmo, às decisões 
que atendem a interesses particularizados, tangenciando o enfoque ge
ral do sistema jurídico e que fogem ao ideal de igual respeito e conside
ração por todos os membros da comunidade. 

Desse modo, a decisão judicial não baseada em regra expressa 
mostra-se legítima tão somente quando persegue a concretização de 
direitos a partir de argumentos de princípio11 e nos termos da inte
gridade do direito antes mencionada. Tal ferramenta, outrossim, evita 
um retrocesso nos parâmetros interpretativos, com recurso a uma "dis
cricionariedade judicial". própria do positivismo. Fora dessa hipótese 
- quando calcada, pois, em argumentos de políticas -, a intervenção 
jurisdicional não se coaduna com o Estado democrático de direito12. 

A ideia de que os argumentos de princípio legitimam as decisões 
judiciais afasta, por outro lado, o óbice decorrente da feição contrama
joritária do Poder Judiciário. De fato, em se tratando de questões polí
ticas (é dizer, o atendimento de metas coletivas), a seara própria para 
sua solução reside no Parlamento. Cuidando-se, porém, de manifesta 
violação a princípio, a decisão judicial limita-se a corrigir a diretriz le
gislativa ou governamental, de modo a fazer cumprir o texto constitu
cional. Ainda que a decisão judicial deva ser a menos original possível 
(Dworkin, 1981: 133), no caso, trata-se tão somente de materialização do 

11 "Os argumentos de política justificam uma decisão política, mostrando que 
a decisão fomenta ou protege algum objetivo coletivo da comunidade como 
um todo. [ ... ]Os argumentos de principio justificam uma decisão política, 
mostrando que a decisão respeita ou garante um direito de um indivíduo ou 
de um grupo" (Dworkin, 2002: 129). 

12 Nesse diapasão, ressalta Dworkin (1981) que a Corte deve-se limitar a asse
gurar direitos subjetivos consagrados expressamente na Constituição, e não 
decidir sobre como o bem-estar geral deve ser promovido. No original: "my 
own view is that the Court should make decisions of principie rather than 
policy - decisions about what rights people have under our constitutional 
system rather than decisions about how the general welfare is best promoted 
- and that it should make these decisions by elaborating and applying the 
substantive theory of representation taken from the root principie that gov
ernment must treat people as equals". 
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conteúdo principiológico da Carta Magna, o qual, como é cediço, é do
tado de ampla normatividade. 

Exemplificativamente, em matéria de proteção ao princípio da 
igualdad:, não se deve discutir se o fato de discrímen é justo ou injus
to, a partir de uma visão intuicionista - em que a decisão seria tomada 
exclusivamente à luz do caso concreto, sem calcar-se necessariamente 
em pressupostos aplicáveis a situações similares - , no dizer de Rawls 
(2002: 36 e segs.), uma vez que a concessão de direitos ou vantagens, em 
princípio, é opção política a ser feita na seara própria. Não se trata, 
portanto, de corrigir decisões políticas, já que uma estratégia governa
mental para se atingir um objetivo coletivo não precisa tratar todos os 
indivíduos da mesma maneira (Dworkin, 1981: 137)13. 

A extensão de vantagens, pois, somente é válida quando busca 
materializar um comando constitucional ou mesmo outro oriundo da 
!egislação ordinária, não resultando d~ um ato de vontade do órgão 
Julgador do que lhe parece mais justo. E que assim é observada a von
tade da maioria democrática, já que esses instrumentos normativos re
prese~ta~ exatamente as normas elaboradas pelos órgãos política e 
constituciOnalmente incumbidos de tal tarefa. 

4 Conclusão 

. ~ã? se pretende aqui minar o grau de evolução que a função do 
J~d1c1ano alcançou nas últimas décadas. O objetivo é, em verdade, sus
o~ar a necessidade do estabelecimento de critérios para que as coisas 
SeJam colocadas em seus devidos lugares, não sendo referido Poder 
nem menos nem mais do que efetivamente é. Aliás, ultrapassar seu 
campo jurídico de atuação também poderia levar o Judiciário a uma 
crise ~~ existência, na medida em que a ausência de legitimidade de
mocratica de suas decisões importaria em descrédito da instituição. 

Não há, tod.:wia, respostas prontas. Temos apenas uma única cons
tatação indene de dúvidas: a necessidade de repensar-se a legitimida
de do Poder Judiciário e de buscar-se o desenvolvimento de técnicas e 
parâmetr~s metodológicos de decisão judicial, para que o magistrado 
possa efetivamente ser capaz de preservar a Constituição e realizar os 

13 É 
o que ocorre, v.g., com a concessão de incentivos fiscais a determinados 

set~r.es ~co~ô~i<;os, a fim de fomentar-se dada atividade. Trata-se de opção 
pohtíca Insrndrcavel pelo Poder Judiciário e, portanto, não extensível a ou
tros setores, salvo se houver manifesta incongruência com o texto constitu
cional. 
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direitos fundamentais, sem, contudo, converter-se em um "deus do 
Olimpo", infalível, que tudo vê e tudo sabe, único capaz, portanto, de 
determinar, com justiça e retidão, os destinos do Estado. Postura dife
rente, corno parece óbvio, revela-se capaz de solapar integralmente a 
história de luta que conduziu ao desenvolvimento de urna maturidade 
democrática. 

Conclui-se, dessarte, que todas as potencialidades da Carta Mag
na, com seu evidente avanço em busca da solução das desigualdades 
sociais, impõe ao julgador o esgotamento do espectro interpretativo do 
texto constitucional, sem arrogar-se o magistrado, todavia, o papel de 
justiceiro. 

Lembra-se apenas, por fim, que, com estas breves linhas, não se 
tem a pretensão de esgotar a matéria, mas antes lançar luzes sobre 
discussão tão intricada e fascinante, de modo a levar o leitor a uma 
meditação sobre qual o exato papel do Poder Judiciário na proteção e 
concretização dos direitos fundamentais. 
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Efetivação dos direitos a partir da 
tradição da linguagem1 

Rosmar Antonni Rodrigues Cavalcanti de Alencar2 

A dogmática dos direitos humanos é organizada pela doutrina em 
gerações que retratam o evolver histórico das conquistas da humani
dade. Embora a noção de direitos humanos seja encontrada em época 
remota, especialmente sob a perspectiva do direito natural, a evolu
ção dos direitos humanos, corno atualmente retratada em dimensões, 
é relativamente recente. A contínua afirmação desses direitos, consi
derados fundamentais, ocorre notadamente corno resposta a situações 
extremas, que fizeram o mundo civilizado se deparar com graves vio
lações a eles, de forma a salientar a necessidade do reforço de suas 
garantias. 

Em linhas gerais - e na senda das fases históricas dos direitos 
humanos, que não são divididas rigidamente (Almeida, 1996) - ,os di
reitos fundamentais de primeira geração consistem naqueles referentes 
à vida e à liberdade: aos direitos políticos em face do Estado. Os de 

1 
Trabalho escrito como contraponto às ideias expostas pelo professor George 
Rodrigo Bandeira Galindo, em sua palestra intitulada "A magistratura e os 
direitos humanos", por ocasião do X Encontro de Juízes Federais da li Re
gião, versando sobre temas de direito administrativo e ambiental. 

2 
Juiz federal substituto da 18a Vara da Seção Judiciária do Estado de Pernam
buco. Mestrando em direito público pela UFBA. 
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segunda geração, por sua vez, espelham as garantias da igualdade e 
os direitos sociais. Os de terceira geração são atinentes à proteção do 
ambiente: à solidariedade. Os de quarta geração, diante das divergên
cias na doutrina, podem ser alusivos tanto aos direitos cibernéticos 
ao direito biotecnológico, como aos direitos decorrentes da democraci~ 
pluralista (Sarmento, 2002). 

De todo modo, o que interessa para o presente estudo é sublinhar 
que o desenvolvimento dos direitos humanos não faz apagar as con
quistas da humanidade. Ao revés, tais avanços seguem um fio con
dutor histórico, que é a linguagem: a responsável pela comunicação 
e constituição da tradição. Em outras palavras, o contexto histórico é 
que faz moldar o aparecimento de necessidades para se garantirem os 
direitos humanos fundamentais. Como exemplo, tem-se que o período 
do pós-guerra de 1945 foi o retrato das consequências humanas quere
sultaram do horror decorrente do desrespeito a direitos fundamentais 
(Comparato, 2005). 

A propósito da noção distintiva entre direitos humanos e direitos 
fundamentais, calha precisar que os direitos com a nota de fundamen
tais são os direitos humanos que lograram consagração em documento 
normativo. Nesse sentido, a Declaração Universal dos Direitos Huma
nos de 1948 consubstancia ato normativo que estatui·direitos huma
nos fundamentais, acentuando a importância da dignidade da pessoa 
humana. Os direitos humanos são nesse diploma reafirmados a partir 
da constatação de que são eles imprescindíveis para a sobrevivência 
da humanidade. São limites que não podem ser desrespeitados e que 
são colocados inclusive em face do poder econômico dos povos mais 
favorecidos. 

Para a compreensão dessa realidade, a linguagem tem um papel 
fundamental. Aliás, o giro linguístico ocorrido no século XX é decisivo 
para fazer ressurgir a consciência histórica perdida, especialmente, no 
seio do paradigma cientificista. A linguagem deve deixar de ser sim
plesmente um instrumento de comunicação ligado à concepção no
minalista/convencionalista para se tornar constitutiva da realidade do 
mundo, aproximando-se da vertente naturalista, como uma espécie de 
retorno à discrepância narrada no Crátilo, de Platão (Streck, 2004). Ore
sultado desse modo de enxergar o mundo é o de recuperar a tradição, 
relembrando a consciência histórica não apenas para o fim de conhecê
la e de retornar ao passado para compreender o presente, porém para 
perceber que o passado se revela no presente e se atualiza a partir de 
sua concretização, que toma em consideração as contingências de espa
ço e de tempo (Gadamer, 2005). 
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Nesse diapasão - e volvendo para as gerações dos direitos huma
nos -, o direito ao ambiente se insere no rol dos direitos fundamentais 
consagrados na Constituição do Brasil de 1988 como reafirmação histó
rica daqueles direitos na contemporaneidade. A complexidade contem
porânea e a necessidade de cuidados com o equil!brio ambiental são 
fatores que reforçam o plexo normativo de enunciados constitucionais 
sobre essa matéria, a começar pela sua consagração em declarações, 
tratados e convenções internacionais e, no âmbito do direito interno, 
na Constituição da República. Ao cabo, o direito ambiental seguiu o fio 
condutor linguístico da tradição dos direitos humanos que objetiva a 
precaução contra os comportamentos que extrapolem o limite do nú
cleo que garante a dignidade da pessoa humana. 

A efetividade dos direitos humanos é de ser garantida por uma 
mudança de postura, ou seja, pela tomada de consciência que imponha 
a presença da tradição histórica formadora do homem. A constatação 
de que as circunstâncias de determinado tempo ensejaram condutas 
que feriram gravemente direitos humanos deve ser a nota da impor
tância do cuidado para não se cair na cotidianidade. A cotidianidade é 
responsável pela baixa vigilância do intérprete no ato de aplicação do 
direito. Em outros termos, a cotidianidade nivela, por analogia, os fa
tos, sem acurar para as diferenças ontológicas, possibilitando a aceita
ção do inaceitável, em virtude da perda de autocrítica (Heidegger, 2005). 

Catástrofes históricas devem ser debatidas, com o intuito de ser 
viabilizada reflexão séria. Isso implica que o jurista não estabeleça limi
tes ao pensamento. As justificativas de abusos - ainda que ilegítimas 
- devem ser confrontadas do passado ao presente, em um vai e vem 
cíclico. A vantagem desse resgate histórico é a de rechaçar decisões 
que, sem atentar para os efeitos da cotidianidade, acabem por repetir 
atrocidades. É, com efeito, a valorização da experiência da tradição. É 
a contemplação do tempo tomado em sentido não vulgar, isto é, com 
o entendimento de que o curso da história é responsável pelo comple
mento paulatino do homem em seu ser e em um contexto. 

A efetivação dos direitos humanos fundamentais depende de 
compreensão. Para tanto, a comunicação - ou a ação comunicativa 
de que fala Habermas (2004) - é bastante relevante, mormente com 
o fito de possibilitar que seja suplantado o modelo científico para as 
chamadas "ciências" sociais. Importa que a linguagem deixe de figu
rar como instrumento veiculador do direito ou como uma espécie de 
"linguagem-objeto", para passar a ser constitutiva do ser, do mundo e 
do direito. A linguagem, nessa perspectiva, reaviva sua essência de fio 
condutor da tradição histórica e faz reascender os aspectos relevantes 
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que permaneciam encobertos pela cotidianidade. O texto e o contexto 
dos problemas sociais e que englobem direitos fundamentais deixam 
de ser objeto para se tornarem sujeito em uma conjuntura onde o ma
gistrado figurará como transformador da realidade social. 

Deveras, o juiz é dotado de "ser-aí", de "pre-sença", de Dasein, de 
uma tradição que deve se abrir numa conjuntura, relacionando-se com 
os existenciais de seu tempo (Heidegger, 2005). O direito, de tal manei
ra, não vai ser o instrumento reducionista da realidade. O direito irá 
compreender a vida toda, não devendo ignorar aspectos da realidade, 
como se ficasse reduzido a uma única fonte: o Estado. 

Dessarte, exige-se uma superação do paradigma positivista que 
entende como direito tão somente a sua produção levada a efeito pelos 
poderes públicos. O direito é assim visto como rizomático, onde sua 
raiz deixa de ser única (o Estado), para ser uma ramificação de raízes. 
Rizoma é uma raiz que não se reduz à característica de profundidade, 
mas que toca a superfície e o solo sem fronteiras (Souza, 2007). A me
táfora evidencia que o direito deve contemplar não só os enunciados 
normativos, mas deve promanar de toda a tessitura de vida, do com
plexo social, da vida em comunidade, com a tomada de consciência 
histórica. 

Sem embargo, uma observação se mostra indispensável. Trata-se 
do que se pode chamar de retórica dos direitos fundamentais em senti
do pejorativo. A retórica dos direitos fundamentais é uma manipulação 
discursiva (Warat, 1995), vale dizer, trata-se de uma promessa do Estado 
que tem o fito de conformar os destinatários do enunciado normativo, 
com nítida função simbólica e que acaba por atingir seu objetivo com 
eficácia, qual seja: a de disfarçar o efetivo cumprimento daqueles direi
tos que, ironicamente, permanecem no plano retórico, no plano textual, 
sem produção de efeitos na realidade social (Pimenta, 1999). 

Outrossim, linguagem e poder podem estar imbricados de mol
de a confundir direito com força, representando a vontade da classe 
social hegemônica. O magistrado, (cons)ciente de sua tradição e do fio 
condutor histórico, pode ser capaz de "des-velar" o que está encober~o 

quando da aplicação/interpretação de direitos humanos fun~ament_aiS 

(Streck, 2004). Há uma semiologia útil a "des-cobertas" de marupulaçoes 
linguísticas. Esses "des-cobrimentos" são importantes vias para a efe
tivação de direitos humanos fundamentais, possibilitando uma trans
formação da cultura forense que propicie respostas judiciais aceitáveis 
e eficazes. 

A semiologia aqui aludida - a "semiologia do poder", ass~ 
inaugurada por Luis Alberto Warat (1995) - se distancia da filosofia 
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ordinária da linguagem, para fazer inserir na hermenêutica filosófica 
um paradigma compreensivo, que não assimile o direito à ciência, mas 
à vida humana, com todas as suas nuances. A ampliação do leque de 
cognição dos fatos da vida viabiliza maiores possibilidades de interes
se pelos detalhes esquecidos para a efetivação dos direitos humanos. 
Esse aumento da capacidade de conhecer e de retomar a linguagem 
como fio condutor da tradição será a forma de retirar o magistrado da 
cotidianidade, possibilitando-lhe uma maior percepção da realidade e 
dando-lhe condições de prover com efetividade os direitos necessários 
à vida humana contemporânea. 

Como se depreende, a virada linguística ocorrida no século XX 
tem o condão de modificar a forma de pensar (Streck, 2004). É um re
conhecimento de que os raciocínios subsuntivos ou fundados estrita
mente em argumentos lógicos não são aptos a solucionar todos os pro
blemas. O tratamento das questões da vida como objeto de análise do 
jurista é inadequado, por reduzir as possibilidades de compreensão, 
com a tendência de respostas de baixa aceitabilidade. 

Os entes lançados no mundo devem ser compreendidos em seu 
ser: a realidade, o texto e os problemas sociais passam de objetos a su
jeitos que falam ao juiz, que interagem e, dessa maneira, tornam viável 
o aparecimento da verdade contextualizada em seu tempo e espaço. A 
construção da norma jurídica para o caso concreto deixa de ser opção 
"alternativa" do julgador para ser "a" decisão aceitável, correta, que 
concretiza os direitos fundamentais e que encontra justificativa não só 
nos textos da Constituição, das leis ou dos ementários de jurisprudên
cia mas também nos diversos elementos que constituem o mundo pela 
linguagem em sua tradição. 

Em suma, a linguagem constitutiva do direito, em compasso com 
a hermenêutica filosófica lastreada em uma ontologia fundamental 
(Gadamer, 2005), autoriza que a efetivação dos direitos humanos não fi
que tão somente na esfera retórica. Diversamente, esse modo de pensar 
coloca luz sobre pontos responsáveis pela baixa aplicação constitucio
nal e pela utilização de recursos linguísticos de manipulação, que, na 
prática, possibilitam a prevalência do poder sobre os desfavorecidos. 
Com essa visão, o conjunto de enunciados que disciplinam o ambiente 
pode ser aplicado/interpretado pelo juiz, democraticamente, sem que 
se recaia em ineficácia social, bem como com a cautela de percepção de 
eventual interesse econômico desprovido de legitimidade ou em des
compasso com a ideologia constitucional adotada, supedaneada que é 
em um modelo de bem-estar (Grau, 2006). 
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Hermenêutica concretizadora: o Poder Judiciário 
e a efetividade dos direitos a prestações fáticas 

Saulo José Casali Bahia1 

1 O Estado social 

Sabe-se que a liberdade individual, bem constitucionalmente pro
tegido, reclama "direitos de defesa" contra o Estado, a fim de que este 
se abstenha de interferir indevidamente na esfera do particular, limi
tando de modo demasiado o leque de opções a ele reservado. Mas não 
basta a consideração da liberdade neste plano (negativo), pois muitas 
opções somente podem ser realizadas com a criação de precondições 
que apenas os direitos sociais são capazes de garantir. Trata-se de aban
donar aquelas liberdades "sem mais" ou sem garantias j á descritas por 
tantos autores. A liberdade deve ser tratada, assim, também no plano 
positivo, através dos chamados "direitos a algo" ou "direitos a presta
ções". 

Estes "direitos a algo" (ou direitos sociais), corno se tem repetido, 
não são direitos contra o Estado, mas sim direitos através do Estado, 
exigindo do poder público certas prestações materiais ou normativas, e 
buscam a igualização de situações sociais desiguais, criando condições 
concretas para o gozo efetivo de direitos. Já era um brocardo pré-aris-

1 

Juiz federal da 11i Vara da Seção Judiciária do Estado da Bahia. Professor de 
direito constitucional (UFBA). Doutor em direito (PUC/SP). 
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totélico o dizer que a igualdade consiste em tratar igualmente os iguais 
e desigualmente os desiguais na medida em que se desigualem. 

Direitos individuais desacompanhados de prestações positivas 
por parte do Estado frequentemente esbarram no nominalismo (lem
bremos, aqui, do conceito de "constituição nominal"), ou, em outras 
palavras, em um plano de liberdade e de igualdade formais, onde estes 
direitos se fazem meramente indicados nos textos legais e ausentes da 
realidade. Os conflitos sociais, a urbanização crescente e o surgimento 
da classe proletária, entre outros tantos fenômenos da idade contem
porânea, tornaram inevitável a concepção de que o Estado não poderia 
limitar a sua atuação na prática absenteísta e meramente negativa de 
não violação da esfera de direitos do particular. O Estado-polícia teve 
de ceder espaço ao Estado social, garantidor, desenvolvimentista, in-

tervencionista e prestacionista. 
O capítulo dos direitos sociais passou a integrar textos constitu-

cionais, embora isto por si só não dê conta de sua efetividade. Vale bem 
mais a disposição política dos representantes eleitos pelo povo ou a 
firmeza do Judiciário em exigir as prestações desejadas pela sociedade, 
previstas em sua Constituição, que o formalismo e a programaticidade 

extensa e ineficiente. 

2 O papel do Judiciário na implementação dos direitos a algo 

No Brasil, está em voga a discussão sobre os limites de atuação do 
Poder Judiciário na concretização dos direitos sociais. 

O Poder Judiciário, hoje, no dizer de Mauro Cappeletti, na sua 
obra Juízes legisladores, convive com a explosão de litigiosidade resul
tante do próprio intervencionismo corrente, por parte do Estado social, 
e tornou-se ou deve se tornar enfim o terceiro gigante, "capaz de con
trolar o legislador mastodonte e o leviantesco administrador" . 

A definição das políticas públicas tradicionalmente esteve reser
vada aos Poderes Legislativo e Executivo, de acordo com a "reserva de 
discricionariedade" que sempre foi garantida a eles. Pretende-se hoje 
que, diante de direitos tidos como não passíveis de desatendimento por 
parte do poder público (que corresponderiam, assim, a um "mínimo 
existencial" irrecusável ao indivíduo), possa o Judiciário agir, concreti
zando a pretensão relacionada a estes direitos, independentemente de 
previsão orçamentária, norma editada ou arbítrio dos Poderes Execu
tivo e Legislativo neste sentido. Este entendimento, na medida em que 
não se prestigia a "reserva de discricionariedade" em favor de Pode
res que não o Judiciário, diz-se ofensivo ao princípio da "separação de 
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Poderes". Ou, na medida em que a interven ão do . . , . . 
previsão orçamentária de modo abs 1 t ç 1 . Judiciano Ignore a ' o u o ou re ativo p · 
ofensa ao princípio da "reserva do possível". ' romovena uma 

3 ~o~~~:~ Judiciário, a separação de Poderes e a reserva do 

O discurso do "mínimo existencial" ora e b . 
de de proteção judiciária total (ou . . s a.rr.a.na Impossibilida
rídica de conferir efeti . d d SeJa, na Impossibilidade fática ou ju-

d. . . VI a e ampla a qualquer previsão pro r ' · 
de ueito social, o que corresponde à ideia de " g amahca 
ora esbarra na indefinição do . , reserva do possível"), 

que seJa o mmimo es · 1 gido pelo Judiciário. senCia a ser prote-

A" reserva do possível" na ace - f, . , 
milável mesmo por a 

1 
_ pçao atica e mais facilmente assi-

que es que nao veem limites à tu - d 
rio quando se trate de implementa ão d d. . a açao ? Jud~ciá-
Assim, a absoluta inexistência d ç . e Ireito~ ~damentais sociais. 
de ser vista com . . . e mews matenais quase nunca deixa 

1 
-o Impeditiva do reconhecimento J·udicial do d' .t 

a guma prestaçao. Irei o a 

O problema ganha relevo quando se está di -
cada "reserva do possível" N t _ ante da acepçao jurídi-
. . es e caso nao se está diant d · · A 

eta absoluta de recursos m t- ' . . A e a mexisten-
por exemplo no caso d~ auasseA a~ adpenas d.a :nexistencia relativa, como, 

' nCia e previsao na lei 0 t , · 
a despesa (correspondente à não 1 . - d rçamen ana para 
prioritária para 

0 
poder públ. ) eOeiçao a prest~ção pretendida como 

, ICO · s recursos existem f 
bmdos a outra finalidade , bl' E ' mas oram atri-. pu Ica. ntendem muitos d ' . . 
nanedade administrativa - d . que a Iscncw-nao po e ser tida com · t 
omissão estatal implique e d . o exis ente quando a 
tat notadamente quando r~a~: esat~n.dimen~o a d~reito fundamen-

C ao mmimo existencial 
orno superar este problema? . 

N- , . f ao em requente que decisões ·ud· . , . . 
discricionariedade administrati dJ "ICianas mvadam o campo da 

va ou a reserva do possív l" . 
por prestações pelo poder público além d A . e para Im
suir o Judiciário de eleg . A . a competenCia que deve pos-

d 
er a converuenCia e a oportu . d d d , 

e certas medidas ou ign d . ru · a e a pratica 
' ' oran o a capacidade do or 

as despesas judicialmente imputadas. çamento, suportar 

Como garantir um tratamento 'd. 
cessidade de garantia do " , . m~ ICO a um desvalido, ante a ne-
, . mmimo existencial" rei · d . . a VIda substitu · d - aciona o ao direito 
usina hldrelétr. m o a açao de construção de uma estrada ou de uma 
nados), que po~=~ao eforça;. o deslocamento dos recursos a elas desti-

, r spec IVamente, dar acesso rápido a um hospital 
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ou garantir o funcionamento, neste, de uma UTI, e isto para um univer-

so muito maior de pessoas? . _ 
C o se colocar diante de pretensões como a duplicaçao de_ uma 

d 
_omm certo local do país (cujas más condições provoquem acrden-

ro ov1ae , . - lim"t d f 
) do Os recursos orçamentanos sao 1 a os e oram tes e mortes quan 

alocados para a construção de outra, no extremo nort~, por exempl~, 
· - do leoislador e do Poder Executivo, salvar mars capaz de na aprec1açao o- 7 . , . , til a' comunidade nacional como um todo. 

v1das e ser ma1S u d" . , "d 
· base na consideração do uelto a vr a, Como determmar, com 

ue a autarquia previdenciária suporte o custeio de u~ tr~~plante no 
q . 1 d'ssimos como se o interesse md1v1dual sem-extenor, com custos e eva 1 ' . d _ 

1 t m. teresse coletivo? Quais os efeitos de tal con enaçao 
Pre sup an asse o f 1 d 

. d . d~ . a e qual 0 impacto que a a ta e recur-sobre o custew a prev1 enc1 . 
1 ara as filas nos postos de atend1mentos e sos acarretou, por exemp o, p . . 

uantas outras vidas issó prejudicou ou ehmmou? , . 
q Como atuar diante do que seja suportável para o poder publico, 

or parte de quem desconhece a complexidade do empre~o d: recur
p , . d .d. onocraticamente sobre sua aphcaçao, pro
sas pubhcos e, ao eCl u m d 
duz uma interferência ou uma afetação na boa governança e para a a -

. . - ali ando uma interação com agentes de outros Poderes, 
mm1straçao, re z . . . ' 1 d" t 

foram eleitos para atuar com a discncwnanedade poss1ve , 1an e 
que ilim" • d ? 
de recursos limitados e necessidades lta as . . - . . . 

Neste caso, frequentemente se coloca que uma deClsao md1V1d_ual 
- , paz de afetar as finanças do ente da federação, se~~o. por rsto 

nao e ca .d d poss1b1hdade da 
factível2. Mas como mensurar isto, cons1 eran o-se a 

rática reiterada de intervenções? . . . , . 'bl"-
p Qual o sentido em se alterarem jud1C1anamente as pohti~a_s pu 1 

do O J
·uiz a administrador, muitas vezes, um admrmstrador 

cas, passan 

. 1 STJ 0 AgRg 888.325/RS: 
2 Neste sentido tem-se o JUlgamento, pe o , n 

PROCESSO C lVI~. ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO D~:~~~~;\~;~~::: D:E ::~U~~ 
MENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO PEQ~ENO VALOR. ART. 461, 
PÚBLICAS. MEDIDA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE, IN CASU. -O CONSTITUCIONAL À 

§ 511 o CPC RoL EXEMPLIFICATIVO DE MEDIDAS. PROTEÇA , 
' D . p MAZIA SOBRE PRINCIPIOS DE 

SAÚDE À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RI E PRIMEIRA 
DIREI;O FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. NoVEL ENTENDIMENTO DA . 

TuRMA. - d f r medicamentos ad-
1 A obrigação de fazer que encerra prestaçao e omece d d . - . dicial 

. - . d dimplemento e easao JU 
mite como meio de sub-rogaçao, VlSan o a 1 blo-
antecipatória dos efeitos da tutela proferida em desfavor do ente estata , 
queio ou sequestro de verbas depositadas em conta corrente. 
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2. Isto porque, sob o ângulo analógico, as quantias de pequeno valor podem 
ser pagas independentemente de precatório e a fortiori serem, também, entre
gues por ato de império do Poder Judiciário. 
3. Depreende-se do art. 461, § 511, do CPC, que o legislador, ao possibilitar ao 
juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas assecuratórias como 
a "imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de 
pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, 
se necessário com requisição de força policial", não o fez de forma taxativa, 
mas sim exemplificativa, pelo que, in casu, o sequestro ou bloqueio da verba 
necessária à aquisição dos medicamentos objeto da tutela deferida, provi
dência excepcional adotada em face da urgência e imprescindibilidade da 
prestação do serviço, revela-se medida legítima, válida e razoável. 
4. Deveras, é lícito ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, 
aferir o modo mais adequado para tomar efetiva a tutela, tendo em vista o 
fim da norma e a impossibilidade de previsão legal de todas as hipóteses 
fáticas. Máxime diante de situação fática, na qual a desídia do ente estatal, 
frente ao comando judicial emitido, pode resultar em grave lesão à saúde ou 
mesmo pôr em risco a vida do demandante. 
5. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos subjetivos inaliená
veis, constitucionalmente consagrados, cujo primado, em um Estado demo
crático de direito como o nosso, que reserva especial proteção à dignidade 
da pessoa humana, há de superar quaisquer espécies de restrições legais. 
Não obstante o fundamento constitucional, in casu, merece destaque a Lei 
Estadual n. 9.908/93, do Estado do Rio Grande do Sul, que assim dispõe em 
seu art. 111

: "O Estado deve fornecer, de forma gratuita, medicamentos excep
cionais para pessoas que não puderem prover as despesas com os referidos 
medicamentos, sem privarem-se dos recursos indispensáveis ao próprio sus
tento e de sua família. Parágrafo único. Consideram-se medicamentos excep
cionais aqueles que devem ser usados com frequência e de forma permanen
te, sendo indispensáveis à vida do paciente". 
6. A Constituição não é ornamental, não se resume a um museu de princí
pios, não é meramente um ideário; reclama efetividade real de suas normas. 
Destarte, na aplicação das normas constitucionais, a exegese deve partir dos 
princípios fundamentais, para os princípios setoriais. E, sob esse ângulo, me
rece destaque o princípio fundante da República, que destina especial prote
ção à dignidade da pessoa humana. 
7. Outrossim, a tutela jurisdicional para ser efetiva deve dar ao lesado resul
tado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida vo
luntariamente. O meio de coerção tem validade quando capaz de subjugar 
a recalcitrância do devedor. O Poder Judiciário não deve compactuar com 
o proceder do Estado, que, condenado pela urgência da situação a entregar 
medicamentos imprescindíveis à proteção da saúde e da vida de cidadão ne
cessitado, revela-se indiferente à tutela judicial deferida e aos valores funda
mentais por ele eclipsados. 
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de um grupo de pessoas. Já decidiu a Suprema Corte Alemã que a dig-

ção da discricionariedade político-administrativa dos entes municipais, cujas 
opções, tratando-se do atendimento das crianças em creche (CF, art. 208, IV), 
não podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de 
simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse direito bási
co de índole social. 
- Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a 
prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, 
no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcio
nais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria 
Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplen
tes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos político
jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a 
comprom eter a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impreg
nados de estatura constitucional. A questão pertinente à " reserva do possí
vel". Doutrina. 
No mesmo sentido tem-se, também pelo STF, o julgamento do RE
AgR393175: 
EMENTA: PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANOIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRES
SIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO. PESSOAS DESTITUÍDAS 
DE RECURSOS FINANCEIROS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. NECESSIDADE IMPERIOSA 
DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE 
DIREITO ESSENCIAL. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS 
EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES. D EVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 
5°, CAPUT, E 196). PRECEDENTES (STF). ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. IMPOSI
ÇÃO DE MULTA. REcURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
O direito à saúde representa consequência constitucional indissociável do direito à 
vida. 
- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indis
ponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da 
República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por 
cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem 
incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas 
que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistên
cia farmacêutica e médico-hospitalar. 
- O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 
assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indis
sociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera ins
titucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não 
pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena 
de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento in
constitucional. 
A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa consti
tucional inconsequente. 
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nidade da pessoa humana não é lesionada quando a exclusão da prote
ção judicial não é motivada por uma desconsideração ou subestimação 
da pessoa humana, senão pela necessidade de atender a um interesse 
público. Será que não existem interesses públicos no tema dos "direitos 
a algo", apenas interesses individuais? Alexy não acredita na existência 
de qualquer princípio absoluto, e princípios, para ele, referem-se tanto 
a direitos individuais quanto a bens ou interesses coletivos. Nisso ha
via uma certa diferença para o primeiro Dworkin, que achava que os 
princípios apenas se relacionavam a direitos individuais. E, para Alexy, 
presente o conflito entre princípios, a solução está no uso da regra da 
proporcionalidade, investigando-se a adequação (onde o menor pre
juízo é preferido), a necessidade (também se consultando a possibili
dade fática) e a proporcionalidade em sentido estrito (verificando-se 
as possibilidades jurídicas). Afinal de contas, princípios não passam 

-O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política- que 
tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano insti
tucional, a organização federativa do Estado brasileiro- não pode converter
se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, 
fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, 
de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um 
gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a pró
pria Lei Fundamental do Estado. 
Distribuição gratuita, a pessoas carentes, de medicamentos essenciais à preservação 
de sua vida e/ou de sua saúde: um dever constitucional que o Estado não pode deixar 
de cumprir. 
-O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribui
ção gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos 
fundamentais da Constituição da República (arts. 511, caput, e 196) e repre
senta, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço 
à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada 
possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essen
cial dignidade. Precedentes do STF. 
Multa e exercício abusivo do direito de recorrer. 
-O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatí
vel com o postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de 
litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos 
casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelató
rio, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere 
o art. 557, § 211

, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercí
cio abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo 
como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de 
interesses. Precedentes. 
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de meros mandatos de otimização, ordenando que algo se1·a reali d 
· d"d , za o na ma10r me 1 a poss1vel, mas dentro das possibilidades 1·uríd · 

, · · t 1cas e 
fatJcas ex1s entes. Apenas regras são utilizadas no sentido de tudo ou 
nada. 

~eguindo ainda a divisão feita por Robert Alexy na obra citada os 
"di~elto~ ~prestações", e_m sentido positivo, envolvem direitos a p;es
taçoes fahcas e a prestaçoes normativas. São o oposto dos "dire·t d t , 1 os e 
de esa e envolve~: a) norm~s ~e proteção, consistentes em imposição 
p~lo ~stado de açoe~ ou om1ssoes a particulares; b) normas de orga
ro~açao e de pr~ced1mentos, consistentes em competências de direito 
p~tva~o, proced~mentos_ judiciais e administrativos, normas de orga
rozaçao em sentido estrito e normas relativas à formação da vontade 
estatal; e c) prestações fáticas pelo Estado. 

Podem os "direitos à prestação" ser regras vinculantes como no 
caso do "mínimo existencial" (que em verdade não passa do' resulta do 
de um~ pond:ração prévia), ou princípios vinculantes, mas válidos ape
nas przma fa~z~. E, ~a teoria de Alexy, mesmo regras definitivas podem 
g~ar ,r~lahv1zaçao, na medida em que ocorra o fenômeno de adscrição 
a pnnc1p10s, ~uando passa a existir a necessidade de ponderação. Daí 
recorrer este JUrista ao "argumento da competência" segundo 

0 
1 

1' · , qua 
a po 1hca orçamentária não pode ser controlada pelo Judiciário. Mas, 
ao ~esmo tempo, r~c_?rre este autor ao "paradoxo da democracia", por 
cons1derar que deCisoes importantes como aquelas relativas aos direi
tos fundamenta_is não podem ficar em mãos de uma simples maioria 
parlame~tar. Afmal de contas, os direitos fundamentais também vincu
lam o ~eg~sl~dor. A separação de poderes passa, então, a corresponder a 
um prmCJyw que deve ser submetido, com o conflito instalado, a uma 
r:on~~~açao. Se oc~rrer um_ s~,c~ifício reduzido ao "princípio da compe
tenCla ' g~a entao o Jud1c1ano condições de atuar. O problema deve 
ser resolvtdo caso a caso, e nenhuma solução apriorística é possível, se
q~er qu~~~ a qual seja o conteúdo substantivo do chamado "mínimo 
ex1stenc1al , que dependerá sempre da análise das circunstâncias de 
tempo e lugar. Quanto mais segurança sobre a existência de um direito 
fundamental haja, maior a possibilidade de intervenção do Judiciário. 
!rata-se d_a "lei epistêmica da ponderação": quanto mais intensa se

1
·a a 

mtervençao d" · fund em um treito amental, tanto maior deve ser a certeza 
das premi_ssas que sustentam a intervenção. Princípios formais, como a 
d~mocrac1~, _so~e~~e podem prevalecer se conectados a outros princí
pios maten~_s; ~a lei de conexão", segundo Alexy. 
. O JudlClano possui a missão de distinguir, na ordem constitu

cional de um Estado, entre os conteúdos necessários, os conteúdos 
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possíveis e os conteúdos impossíveis. Ao atuar no plano da possibi
lidade, faculta o possível, exclui o impossível, exige o necessário. A 
compreensão do que possa ser exigido, ou seja, do que seja necessário, 
é um campo aberto. Pode-se pensar que este campo ganha chance de 
ser preenchido ou definido pelo recurso ao "princípio da eficiência", 
hoje colocado ao lado da legalidade, da moralidade, da publicidade 
e da impessoalidade como passível de controle pelo Judiciário. A Lei 
9.784/1999 ajunta ainda (esclarecendo) os critérios da razoabilidade e 
da proporcionalidade, quando regula o processo administrativo no 
âmbito da administração pública federal. E a eficiência não pode ser 
vista como um mecanismo de bloqueio e exclusivamente atuável sob 
o prisma negativo, impedindo ações ineficientes por parte do Estado. 
Deve-se buscar, com a aplicação do princípio da eficiência, garantir a 
prestação estatal almejada pelo particular, no caso de esta prestação 
ser necessária e possível. O Estado, ao não realizar a prestação neces
sária e possível, age de modo ineficiente. Não foi razoável ao Superior 
Tribunal de Justiça, por exemplo, a presunção de necessidade apenas 
ao deficiente e ao idoso cuja renda per capita familiar não superasse 1/4 
do salário mínimo. Era necessário e possível que outro patamar fosse 
estabelecido, embora surgisse disto consequências orçamentárias. E é o 
Poder Judiciário um agente indispensável para esta integração. 

A tarefa do Judiciário na concretização dos chamados direitos so
ciais é ingente e essencial para a construção e definição do Estado social 
brasileiro. Afinal de contas, é o direito social quem sustenta o Estado, 
ao aproximar e integrar o indivíduo à sociedade. 
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A magistratura e os direitos humanos 

Vallisney de Souza Oliveira1 

Introdução 

A vida em sociedade auxilia o desenvolvimento individual e cole
tivo, a formação pessoal, a obtenção de meios contra as adversidades 
propicia o bem-estar individual, considerando o homem como um se; 
relativo, finito, limitado e mortal. 

Contudo, o agrupamento social gera tanto a paz como o atrito, 
pretensões resistidas e interesses contrariados, confluências e choques 
de vontades, verdades e engodos, necessidade de bens e ganância ma
te~ialista, chegando-se até à usurpação do homem pelo próprio homem. 
Dtante disso, toma-se inevitável o surgimento do direito visando ao 
controle social por meio de preceitos e sanções. 

Apesar das regras de condutas formais, todas as comunidades, 
des~e ~s ,tempos mais remotos, vivenciaram litígios e, transgressões en
tre rnd1:V1duos, entre grupos e entre povos e nações. E que a história da 
humarudade, apesar do progresso, das descobertas científicas e tecno
lógicas, das medidas pacificadoras e das investidas solidárias, também 
se caracterizou por lutas incessantes, guerras, terror, extrapolação de 

1 
Juiz federal titular da 23~ Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. Mestre 
e doutor em direito (PUC/SP). Professor da Faculdade de Direito da UnB. 
Aut?r dos livros: Audíênci~, i~s.trução e julgamento, Embargos à execução fiscal, 
Nulzdade da sentença e o prznczpzo da congruência e Constituição e processo civil 
(coordenador e coautor), todos pela Editora Saraiva. 
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forças, perseguições, vinganças, medidas excessivas, genocídios e ou
tros atentados contra a pessoa. 

Não se pode olvidar que o conflito, a insatisfação e a controvér
sia são inerentes ao ser humano, que tem necessidade de integrar-se a 
outras pessoas para sobreviver às intempéries da vida e para atender 
melhor às suas necessidades e ansiedades. No entanto, assim como 0 
indivíduo recebe proteção e auxílio de seus pares, também sofre danos 
e ameaças de seus semelhantes, inclusive atentados aos seus basilares 
direitos. 

Nem sempre existem soluções estatais para controvérsias e infra
ções, conquanto a distribuição de justiça seja uma das clássicas e fun
damentais funções governamentais de todos os tempos. 

A vida gregária pacífica, eterna e incessantemente, é uma utopia, 
em face da imprevisibilidade das condutas e dos contrastes psicológi
cos, sociais, políticos e econômicos entre os indivíduos na sua existência 
e no convívio com outras pessoas. Isso demanda a intromissão estatal 
para regular as situações sociais, proibir a justiça pelas próprias mãos e 
o olho por olho, dente por dente, punir os transgressores dos direitos indi
viduais, sociais e difusos, inclusive membros do próprio Estado. 

Na atualidade, o principal órgão de composição de lides e aplica
dor de sanções contra delitos é o Judiciário. Por essa razão, os membros 
da magistratura têm a difícil, mas relevante, tarefa de levar à frente o 
encargo de preservação dos direitos humanos e de concretização de 
outros direitos fundamentais. 

1 Poder Judiciário 

A Constituição estabelece a organização de tribunais e define com
petências, criando condições para o exercício jurisdicional de resolução 
de problemas que afligem os homens em comunidade. 

Os órgãos da jurisdição de um Estado, no labor da interpretação 
das leis e do ordenamento jurídico posto, têm por incumbência apre
ciar e julgar conflitos, preservar ou restabelecer direitos infringidos, 
defender interesses negados e aplicar a norma visando à manutenção 
da ordem jurídica e social. 

A Constituição Federal de 1988 definiu os órgãos da Justiça bra
sileira. Assim, fazem parte do Poder Judiciário: o Supremo Tribunal 
Federal; o Conselho Nacional de Justiça; o Superior Tribunal de Justiça; 
os Tribunais Regionais Federais e os Juízes Federais; os Tribunais e os 
Juízes do Trabalho; os Tribunais e os Juízes Eleitorais; os Tribunais e 
os Juízes Militares; os Tribunais e os Juízes dos Estados, do Distrito 
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Federal e Territórios (art. 92). A Constituição brasileira previu, ainda, a 
criação de juizados especiais e a justiça de paz (art. 98). 

Cada órgão possui sua competência limitada e delimitada pela 
Constituição e pela legislação, pela Constituição Estadual, pelas leis 
sobre a magistratura, pelas leis de organização judiciária estadual e 
pelos regimentos dos tribunais. 

A magistratura nacional tem por ofício a manutenção da justiça, 
de forma eficaz e efetiva, para assim poder garantir direitos, preservar 
a democracia e contribuir para o progresso da humanidade, sobretudo 
porque direitos fundamentais são bens jurídicos passíveis de tutela por 
todos os povos e governos, essenciais à vida e à preservação da huma
nidade e às suas conquistas, missão que o Poder Judiciário não pode 
descurar2. 

2 Jurisdição 

Como uma das funções da soberania do Estado, a jurisdição se ca
racteriza pela atuação do direito objetivo (Santos, 1980: 76), por meio da 
atividade estatal específica de aplicação das leis (Miranda, 1996: 81). 

A jurisdição é uma forma de solução de controvérsias oficiais he
terocompositivas, cujo instrumento é o processo e cujo agente essencial 
é o juiz, a quem se defere o poder de zelar pela ordem jurídica e pela 
realização dos direitos e da justiça3. 

A Constituição de 1988, revigorada pela Emenda Constitucional 
45, de 2004, no que tange ao Judiciário, prevê uma jurisdição mais pre
sente, acessível e presta na solução de controvérsias4, conquanto o mo
delo judiciário ainda seja burocrático e pouco democrático, consideran-

2 
"A toga é o escudo e manto protetor do cidadão. Todos, do Chefe do Poder 
Executivo aos sem-terra, do Senador da República aos mutuários da casa 
própria, do general ao soldado, do rico ao pobre, da poderosa empresa ao 
microempresário, do delegado de polícia ao preso, da maioria aos grupos 
minoritários, todos - inclusive o próprio juiz - procuram o Judiciário, em 
busca de proteção aos seus direitos" (Tourinho Neto, 1999: 9). 

3 
"A jurisdição passa a ser a gênese do sistema pós-moderno de acesso indivi
dual e coletivo à justiça (CF, art. 5Q, XXXV). Logo, o Judiciário torna-se o po
der mais importante na 'era dos direitos'. A luta não é mais criação de leis, e 
sim manutenção dos direitos. Na verdade, a luta é por democracia e direitos" 
(Leite, 2008: 151). 

4 
Vide, por exemplo, o art. 5g, LIV, CF/1988: "A lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". 

1 so7 

I 

I 



508 ARGUMENTO 

do-se, inclusive, que os juízes em geral não são escolhidos pelo povo e 
entre cidadãos5. 

A jurisdição, poder de solucionar controvérsias, sem embargo de 
encontrar-se longe do ideal, não pode prescindir de uma estrutura ade
quada e de um método aprimorado para enfrentar grandes desafios e 
variadas espécies de litígios, inclusive na proteção máxima à dignidade 
humana. Para tanto, é essencial ser dotada de uma magistratura pre
parada, ativa e preocupada com os direitos fundamentais previstos na 
Constituição, em leis e em tratados internacionais. 

O órgão judicial tem o poder-dever de garantir os direitos e rea
lizar a Justiça durante toda a sua atividade, incumbindo-lhe a defesa 
da ordem jurídica, da harmonia social e da proteção e respeito aos 
anseios do ser humano e de bens jurídicos essenciais à sua existência 

e subsistência6
• 

A pacificação, o escopo magno da jurisdição e de todo o sistema 
do processo, "é um escopo social, uma vez que se relaciona com ore
sultado do exercício da jurisdição perante a sociedade e sobre a vida 
gregária dos seus membros e felicidade pessoal de cada um" (Cintra, 

Grinover e Dinamarco, 2008: 30). 
A jurisdição, em todas as suas esferas e por meio ·de cada órgão 

incumbido de realizá-la, somente tem sua razão de ser quando está a 
serviço maior da sociedade, e não de grupos, quando está a serviço do 
homem e de suas aspirações. Daí a necessidade de que seja acessível e 
útil e de que seus agentes, juízes, auxiliares e demais órgãos de algum 
modo ligados à máquina judiciária estejam comprometidos e envolvi
dos com o ideal de justiça e com os valores fundamentais em prol da 

vida e da paz. 

5 Em regra, a apreciação de causas. iniciais é feita por juízes escolhidos por 
concurso público, com a via aberta de recursos para tribunais, órgãos cole
giados cujos juízes são escolhidos com base na promoção por merecimento e 
antiguidade ou dentro de membros de outras instituições, como ~d:'o~ados 
e membros do Ministério Público. Rara situação de escolha por ele1çao e a do 
juiz de paz, eleito pelo voto direto, universal e secreto, e a dos juízes leigos 
sorteados para a sessão plenária do júri popular em caso de delitos dolosos 
contra a vida. 

6 "A pessoa que não tiver proteção de seus direitos efetivamente assegurad~ 
está correndo o risco de perder sua vida, sua dignidade, sua integridade fí
sica e psíquica e todos os bens e direitos inerentes à sua condição humana" 
(Dallari, 1999: 121). 
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3 Garantias da magistratura 

Em prol da jurisdição, o sistema legislativo prevê a criação e 0 

funcionamento de órgãos compostos de magistrados, que irão exercê
la por meio de juízes e tribunais. Daí o enunciado segundo o qual a 
jurisdição não pode ser exercida por quem não foi constitucionalmente 
investido e incumbido de dizer o direito no caso concreto. 

Aliás, é vedado ao legislador ordinário criar juízos ou tribunais de 
exceção, consoante dispõe o inciso XXXVII do art. 52 da CF/1988. A cria
ção de tribunais de exceção, salvo situações excepcionais encontradas 
no direito internacional, como a da própria instalação de tribunais para 
crimes de guerra7

, retiram as garantias do cidadão de ser julgado por um 
juiz predefinido e preestabelecido, dentro de devido processo legal. 

A Constituição de 1988 prevê a forma de escolha dos juízes e 
membros de tribunais. No primeiro grau, ocorre o concurso público, 
forma legítima de ingresso na carreira. Nos graus superiores (tribu
nais), o ingresso se dá por promoção de juízes, permitindo-se a entrada 
de advogados e agentes do Ministério Público, mediante escolha sem 
concurso público (quinto constitucional), o que faz com que o Judiciá
rio seja integrado por bacharéis em direito com diversas experiências 
em carreiras jurídicas. 

A Constituição Federal de 1988 norteia a atividade de julgamento 
estatal e prevê os direitos e as vedações aos membros do Poder Ju
diciário, incumbido de interpretar e aplicar o direito diante de uma 
controvérsia. 

Aos membros da magistratura, durante exercício da atividade 
jurisdicional, são dadas algumas prerrogativas mínimas a fim de que 
tenham independência e imparcialidade nos julgamentos (CF/1988, 
art. 95, I, II, III) . A vitaliciedade significa que o magistrado somente 
pode perder o cargo mediante decisão judicial transitada em julgado; 
a inamovibilidade significa que, salvo exceções, o membro da magis
tratura tem a garantia da permanência no cargo; a irredutibilidade de 
vencimentos significa que não pode haver redução de vencimentos, ga
rantia, aliás, estendida aos funcionários públicos em geral. Todas essas 
salvaguardas visam ao exercício da função jurisdicional com denodo e 
sem nenhuma influência externa. 

7 Por exemplo, o Tribunal de Nuremberg, exceção em favor da proteção de 
direitos humanos violados pelos terrores do nazifacismo na Segunda Grande 
Guerra. 
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Enfim, as prerrogativas da magistratura são formula~as visando à 
independência e à imparcialidade, req~is.it~s funda~e~ta1s par~ o es~o
po institucional de guardião da Constitu1çao e dos dueltos do c1dadao. 

4 Imparcialidade do magistrado 

A jurisdição é exercida de forma subsidiária e desint~r~ssada. É o 
juiz um terceiro chamado a apreciar os ar~en.tos e os du~ltos P?S~
lados e a averiguar os dois lados da controvers1a para, apos um JUIZo 
de valor e aplicação da norma ao caso concreto, aferir quem está c~m a 

dade e de qual parte deve acolher os argumentos e as postulaçoes. 
ver A atividade judicial tende a ser, como é natural, desinteressada ~o 

nflito Por conseguinte é função do órgão jurisdicional a manutençao 
CO • I • , • 

da equidistância em relação aos litigantes, su~ord~ando-~e ~o rmpeno 
do direito e da Justiça. Isso implica na garantia da rmparClahdade e da 
independência dos juízes, pois ninguém pode ser ju~z de si mes~o8, 
senão perde 0 atributo essencial da magistr~tura, que e o ?o~er de hvre 
persuasão racional e da isenção na val~ra~ao ~~ controvers1a. 

o Estado, por meio do juiz, substitm os litigantes : pelo processo 
diz quem tem razão, total ou parcialmente, res~lve questo.es .urgentes no 
transcorrer do procedimento e atua a fim de satisfazer o duelt~ transgre
dido ou ameaçado de violação, com a legítima força~~ ~prrmento de 
suas ordens. A solução judicial tende a ser, então, defrmtiva, pelo adven-
to da coisa julgada, atributo que é da jurisdição. , . 

O juiz não se projeta no conflito nem com arb1tr10 n~m para de
fender interesse exclusivo de uma das partes, porque preClsa Aatuar na 
qualidade de um terceiro intermediário dos litígios para resolve-los. 

Ainda quando o Estado é réu ou autor, o Poder Judiciário, apesar 
de estruturalmente fazer parte do mesmo Estado, é considerado um 

terceiro independente, por se tratar de outro órgão, e não daqu~l~ par
ticipante da lide. Mesmo quando a cont:ovér~ia env?l~e a adm~stra
ção do Judiciário, ainda assim se ~~t=m a _rmparClalidade,A po1s este 
terceiro, o juiz, irá julgar em substitu1çao, nao podendo faze-lo quem 

participou diretamente dos fatos conflitu~so~. . . , . . . ._ 
A atividade judicial é regida pelo pnne1p10 da merCla da J_:msdl 

ção. Tirando-se as exceções legais, antes da existência da pretensao.pro
cessual (provocação), o juiz não toma iniciativa. No entanto, dep01s de 

s Citando 0 Canciller O' Aguesseau, Couture (1978: 147) alude ao dile~a dramá
tico do juiz, que pode tudo para a justiça, mas não pode nada para Sl mesmo. 
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proposta a demanda, o órgão jurisdicional tem o poder-dever de atuar 
para o restabelecimento da verdade real e da aplicação da justiça. 

A imparcialidade é mandamento inarredável no exercício da ati
vidade jurisdicional. Trata-se de um desinteresse do juiz em relação às 
partes, tão somente, porque o juiz não pode furtar-se a apreciar o pro
blema e por ele se interessar (diga-se conhecer). Essa distância deve ser 
apenas em face do interesse unilateral (de uma das partes em prejuízo 
da outra) para não correr o risco de ser parcial. 

No direito lusitano das vetustas ordenações, o magistrado somen
te podia decidir de acordo com a verdade sabida, e não com a sua cons
ciência e com a sua independência. Ou seja, com a verdade formada e 
segundo os autos, daí advinda a célebre expressão forense: "o que não 
está nos autos não está no mundo". Como não podia determinar de 
ofício a busca da verdade, o julgador ficava refém da atitude dos liti
gantes de apresentar e pedir o conhecimento judicial para os elementos 
probatórios por eles produzidos, não sendo possível ao juiz refutar, 
mesmo desconfiando da veracidade das provas, a verdade formal que 
tais elementos expressavam, até para assegurar, como se defendia, a 
sua salutar imparcialidade. 

Hoje é senso comum que o juiz possui ampla liberdade na apre
ciação dos fatos e na condução do processo, sem prejuízo da sua isen
ção na atividade jurisdicional. Para preservar a imparcialidade na sua 
atuação, o próprio Estado estabelece vedações processuais aos magis
trados e não permite como regra ao juiz prestar a tutela jurisdicional 
sem ser provocado. 

Tem-se como exigência desse importante princípio a árdua e pri
mordial tarefa de manter-se acima de quaisquer influências destinadas 
a macular um julgamento justo. 

Alerte-se ser praticamente inalcançável a imparcialidade absoluta e 
em todos os sentidos9

• A jurisdição é exercida pelo ser humano, passível 
de influência do mundo e da época, além de outros estímulos, entre os 
quais: sua história de vida; sua experiência; sua compreensão de mun
do; suas angústias e suas fantasias; suas vitórias pessoais e suas frustra
ções; seus conceitos psíquicos, seus sentimentos, sua religiosidade e sua 
ideologia. Todos esses elementos, entre outros, poderão ter eventual
mente alguma influência na sua apreciação do direito e dos fatos. 

9 

Imparcialidade judicial, porém, não se confunde com a neutralidade, que é, 
segundo Antonio Cezar Peluso (2001: 67), "falso conceito, atrás do qual se 
escondem juízes nbios". 

1 su 
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Todavia, tais influxos psíquicos e interiores do ser humano, em 
regra, não constituem óbices para a atuação jurisdiciona_J, porque o pri
mordial é a projeção externa, ou seja, o dever do magistrado de fun
damentar suas decisões, de lhes dar publicidade e de atuar conforme 
0 devido processo legal. Ou melhor, o Estado de direito impõe ao juiz 
0 dever de atuar com justificação e divulgação de seus atos, tendo o 
sistema judicial meios de proteção contra a se~tença errada (for:nal e 
materialmente) e fora dos parâmetros do razoavel e do_ ~r~poraonal, 
inclusive quando há distanciamento dos valores h~marutan~s. _ 

A imparcialidade imposta pelo direito ao_ magistrado reside nao na 
conduta de comprometimento, obscuro e desVIado da ~erdade, _em !avor 
de qualquer das partes interessadas, e sim no límpid~ I~eal de JUStiça. 

Serão os fatos e os pontos jurídicos sob apreciaçao, em face das 
questões levantadas pelos litigantes, que irão impor ao juiz o acolhi
mento ou a rejeição da pretensão do interessado, de acordo c~m os 
princípios e com os valores do direito. _Ao magistrado cabe exammar a 
questão com independência e equilíbno, consoante provas, tudo a de
monstrar que 0 processo não é instrumento de pod~r ~essoal, nem de 
interesses particulares, nem contrário ao interesse ~ubhco. . _ 

O ·uiz deve tratar todos com igualdade para JUlgar com Isençao. 
Essa i~aldade, posta como princípio de gran~e. relevância na ~arta 
Fundamental de 1988, é um dos norteamentos basicos para o magistra-
do no seu julgamento. . 

Uma sentença produto da parcialidade e, portanto, da desi~~l
dade nem distribui justiça, nem restabelece direitos. Ao con~ar10, 
traduz um desacerto inconciliável com a equidade e .com a n~ç~o de 
justo1o. Por conseguinte, o princípio da imparcialida_de, apanagi~ da 
jurisdição, está em perfeita sintonia com o poder do JUlgador de livre 
convencimento e independência. . . 

0 juiz exerce o seu papel com dinamismo para dar o dueito de 
forma mais qualificada e dentro dos anseios de quem demonstra t~r 
razão. Daí ser imposição legal a sua atuação com desenvoltura, sereru
dade, equilíbrio e atenção diante de duvidosa_s ve_rsões _aprese~tada~ 
É-lhe vedado fazer prejulgamentos e preconceitos mdeVIdos, agir co 

t'ti om 10 "O juiz precisa estar perenemente lembrado de seu solene e pa e co c -
promisso com a justiça. Deve revelar essa consciência ao longo do processo 
e de sua instrução e depois, ao sentenciar, no modo ~o~o encara a prov~: 
seus resultados, como interpreta os fatos diante do direito e os textos leg 
diante do objeto do processo em julgamento" (Dinamarco, 1988: 118). 
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açodamento, intolerância e discriminação, pois é mister judicial a atua
ção equânime, firme, altiva e destemida visando à revelação da preva
lência do melhor direito. 

Para manter a imparcialidade, o magistrado precisa olhar o con
flito por todos os ângulos, e não apenas mirar uma das partes. Precisa 
ver a lide de fora e de dentro, realçando suas impressões e nuances, mi
nuciosamente, vasculhando os quadrantes da sua consciência e todos 
os compartimentos das imprecisões, incompreensões, e os problemas 
envolvidos no contexto sob sua apreciação, tudo com atitude investiga
tiva e participativa a fim de fazer de sua sentença um ato de verdade, 
de proeminência e de afirmação de direitos. 

5 Direitos humanos 

Os direitos humanos são ideais de proteção à vida e aos valores 
dela decorrentes. São preceitos universais cujo titular é a pessoa, seja 
de qualquer condição, categoria, sexo, religião, ideologia, região ou 
profissão. 

"Os direitos humanos são fundamentais para a existência e a co
existência humanas. São universais, indivisíveis e interdependentes. 
Expressam aquelas tradições de tolerância encontradas em todas as 
culturas e tradições religiosas do mundo"11• 

A gente nasce para viver uma única existência, só se morre uma 
única vez e não há uma segunda chance, por isso a vida deve ser prote
gida, respeitada e preservada. Práticas contrárias à existência humana, 
tais como ações e omissões que impeçam o livre exercício do viver, não 
podem deixar de ser combatidas pelo Estado e por todos, porque se 
trata de dever e vocação humanitária universal. 

Enfim, o ser humano é a razão de tudo, por isso merece integral 
proteção

12
. Entretanto, a experiência de ontem e de hoje demonstra que · 

nobilíssimos direitos foram (e são), muitos deles até impunemente, 

11 
E "são a pedra de toque para tudo que as Nações Unidas aspiram a realizar na 
sua missão global de paz e desenvolvimento sustentado" (Annan, 1999: 7). 

12 

A propósito, arremata Fábio Konder Comparato (2001: 16): "Nada há de 
mais importante no mundo que a pessoa humana, e de que todos os homens, 
não importando a sua raça, o seu sexo, as suas condições patrimoniais, a sua 
nacionalidade ou a sua cultura, possuem essa mesma dignidade. Assim, se 
a sociedade capitalista obedece unicamente ao princípio do individualismo 
soberano, que é a lei do mais forte, a 'sociedade universal do gênero huma
no', já anunciada pela filosofia estoica há mais de vinte séculos, funda-se 
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transgredidos justamente por governos, tanto que a proteção a ~'~Ir""" 
humanos se expandiu de seu aspecto interno para tomar-se 

ção internacional. 
Em conferência aos juízes federais, em Belém, no encontro promo

vido pela Escola de Magistratura Federal da 1 ~ Região (Esmaf), Dirley dá; 
Cunha Júnior anotou com propriedade que, em face dos horrores decor-, 
rentes da Segunda Guerra Mundial, tais como o holocausto do regime; 
nazista alemão e os abusos do regime fascista italiano, ressurgiu no con
tinente europeu um sentimento de reconstrução das instituições políti
cas. Por tais motivos foram adotadas constituições baseadas no princípio 
maior da dignidade da pessoa humana, com a priorização estatal na sal
vaguarda dos direitos humanos fundamentais. Registrou o conferencista 

0 surgimento, a partir de então, do Estado constitucional europeu, que 
passou a enfocar a proteção da pessoa e dos valores mais caros à huma
nidade, superando assim o Estado legalista, baseado na ideia de lei, mas 
sem compromisso com os valores da ética e da justiça (Cunhn ]únio" 2008). 

Além do avanço do constitucionalismo mundial, é inegável ainda 
a relevância dos organismos internacionais, dos tratados, das conven
ções, das preocupações de organismos e setores sociais democráticos 
em verificar e fiscalizar violações à vida, em denunciá-las, em instar 
governos para evitá-las, como ocorreu, sobretudo, também a partir da 
Segunda Grande Guerra, com a Declaração Universal dg$ Direitos Hu
manos, da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). 

Anota, a propósito, Flávia Piovesan (2001: 31) que, "em face do 
regime do terror, no qual imperava a lógica da destruição e no qual 
as pessoas eram consideradas descartáveis, ou seja, em face do flagelo 
da Segunda Guerra Mundial, emerge a necessidade de reconstrução 
do valor dos direitos humanos, como paradigma e referencial ético a 
orientar a ordem internacional". 

A história universal já revelou inúmeras barbáries, mas também 
deu exemplos do progresso nesse campo. Acabou a escravidão insti
tucionalizada, a tortura oficializada e outras formas abomináveis de 
evidente violação a direitos humanos. 

No entanto, falta bastante para ser palmeado e para se chegar à 
plenitude de uma proteção irrestrita, sobretudo porque ainda subsi~
tem práticas disfarçadas de legalidade e as violações feitas clandesti
namente ou toleradas. Além do mais, na medida em que passa o tem-

em princípio oposto: a comunhão solidária de todos, na construção de um 
mundo livre, justo e solidário". 
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po, novos direitos humanos são expostos, conscientizados e exigidos, 
novos meios de proteção e novas formas de combate são postuladas 
e tornadas contra as práticas deletérias a valores fundamentais e, por 
conta disso, novas soluções precisam ser abstraídas. 

No nosso país, em particular, apesar da existência de tantos órgãos 
oficiais de fomento, prevenção e resolução de conflitos, sobretudo o Po
der Judiciário, Polícia e Ministério Público, a vingança privada ainda é 
residual e usual. Não é possível fechar os olhos para o que ainda acon
tece amiúde por aqui: os homicídios banais ou de encomenda; a tortura 
para pagamento de dívidas; a violência sexual contra crianças e adul
tos; maus-tratos contra idosos e pessoas portadoras de deficiências; per
seguições contra minorias, como, por exemplo, homossexuais; cárcere 
privado de parente em razão de vingança ou acerto de contas; pena de 
morte decretada por quadrilhas como pagamento de dívida de tráfico; 
solução de problemas entre membros da comunidade por justiceiros, 
por milícias, por malfeitores privados ou grupos de extermínio, algumas 
vezes até com a própria tolerância ou participação de agentes estatais. 

No Brasil, a proliferação da infringência a basilares direitos foi in
fluenciada por uma série de fatores, tais como: o aumento da popula
ção, principalmente das metrópoles; a ausência de estrutura familiar; 
o abandono do infante e do adolescente; a crescente miséria; a falta 
de moradia, de hospital, de escola, de emprego, enfim, a ausência de 
Estado; a urbanização desordenada e as disputas fundiárias; o anseio 
popular por direitos sociais e por amparo governamental; a divulgação 
de graves violações à moralidade pública; a impunidade generalizada; 
a ineficiência de serviços públicos, inclusive os judiciais, além de outros 
fatores que contribuem para o colorido das diversas formas de violação 
de direitos humanos pelos particulares e pelo próprio Estado. 

Dentro desse contexto, um Poder Judiciário tradicionalmente vol
tado para as lides individuais, evidentemente, não está aparelhado de
vidamente para solucionar conflitos de uma sociedade transformada, 
desigual, múltipla, hodierna, democrática, conflituosa e populosa, o 
que não significa afirmar que não pode haver (e já houve) melhora
mentos e avanços na busca de soluções, inclusive para se dotar opera
dores da justiça de maior empenho nas suas funções e nos seus com
promissos com os direitos fundamentais. 

6 O magistrado e os direitos humanos 

É vedada a criação de leis impeditivas do livre acesso ao Poder 
Judiciário, guardião maior do direito ameaçado ou lesionado, mesmo 
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a pretexto da criação de nova forma alternativa ou administrativa d 
resolução estatal. e 

Mas, se por um lado nenhuma lei pode proibir alguém de procu. 
raro Judiciário, por outro, todo magistrado tem o dever de prestar 
jurisdição. Não é dado ao juiz, por consequência, negar-se a decidir e a 
prol do jurisdicionado; que merece tanto resposta para sua deman: 
quanto amparo do direito, mesmo que não haja previsão legal no orde
namento jurídico para a legítima pretensão13. 

No direito e no processo civil, penal e trabalhista e nos estatutos 
de amparo ao consumidor, ao adolescente e à velhice, além de outros 
quando a questão diz respeito a direitos humanos, ao julgador é essen: 
cial dotar-se de sensibilidade para estar com a justiça e com a verdade: 
não pretender ser o salvador da humanidade, mas também não posi
cionar-se como Pilatos, ltwando as mãos diante de transgressões à vida 
e aos bens preciosos do ser humano, conquistados historicamente por 
lutas, experiências e lentos progressos. 

Cabe ao magistrado atuar intensa e dignamente, ser os braços, os 
olhos e os ouvidos do processo, e não um mero expectador do litígio, 
atuar com desenvoltura a fim de que os direitos humanos prevaleçam 
contra o arbítrio estatal ou particular. 

A Constituição brasileira reproduz diversas normas internacio
nais de direitos humanos em consonância com os anseios universais de 
salvaguarda humanitária. 

Na condição de ser humano, o integrante da magistratura deve 
aplicar o direito com a atenção voltada para a Constituição e para a 
primazia do princípio da dignidade básica da pessoa, expresso em di
versos enunciados, sobretudo nas disposições do art. 52 e seus incisos 
da Cartilha Fundamental de Direitos. 

Ao juiz incumbe extrair o máximo da norma, de acordo com a 
realidade da vida e com os direitos sob sua análise. Para isso lhe cabe 
contrastar o caso concreto com os preceitos legais, com a jurisprudên
cia, com a doutrina e, principalmente, com os princípios gerais e espe
ciais de direitos, muitos deles expostos de forma aberta e reiterada na 
Constituição de 1988. 

13 "O Juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obs
curidade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; 
não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de 
direito" (art. 126 do CPC). 
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Apenas para exemplificar, incumbe ao juiz ter sempre o nortea

mento de que é inviolável "a intimidade, a vida privada, a honra e a 
iJJlagem das pessoas"; "ninguém será submetido à tortura nem a trata
mento desumano ou degradante"; "ninguém será privado da liberda
de ou dos seus bens sem o devido processo legal"; "a saúde é direito 
de todos e dever do Estado"; "a assistência social será prestada a quem 
dela necessitar"; "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado" etc. 
Como nobre missão e devoção, a magistratura precisar estar em 

harmonia com as normas protetoras dos direitos humanos, em especial 
com as postas na Constituição, e o magistrado precisa ver o conflito 
com o pensamento independente, liberto e imparcial para realizar e 

distribuir o melhor direito. 
Além disso, não se pode olvidar que, "sem juízes bem informados, 

conscientes de sua responsabilidade social e verdadeiramente compro
metidos com a justiça, será quase impossível obter uma proteção real 

dos direitos humanos" (Dallari, 2007: 41) . 

Destarte, o juiz aplica o ordenamento jurídico vigente, mas não 
pode descurar de seu papel fundamental de sentinela de direitos indi
viduais e coletivos. Ao escolher diversos princípios dispostos à aplica
ção ao caso concreto, compete-lhe dar prevalência ao que mais ampare 
o ser humano e, entre choques de normas, compete-lhe dar prevalência 
àquelas que se coadunam com os direitos valiosos da dignidade huma
na, voltando-se para a concepção de justiça e de ética na aplicação do 

direito14
• 

Conclusão 

Cabe ao direito impor regras de conduta para que a ordem jurídi
ca não se desintegre ou enfraqueça, porque do contrário fica a coletivi

dade prejudicada e o cidadão inseguro. 

14 "Hoje, mais do que nunca, os operadores do direito estão à frente do 
desafio de resgatar e recuperar no aparato jurídico seu potencial ético e 
transformador, aplicando a Constituição e os instrumentos internacionais 
de proteção de direitos humanos por ela incorporados. Estão, portanto, à 
frente do desafio de reinventar, reimaginar e recriar seu exercício profissio
nal, a partir deste novo paradigma e referência: a prevalência dos direitos 
humanos" (Piovesan, 2001: 59). 
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É função do Estado evitar a violência e promover a paz e é uni
versal o movimento em defesa dos direitos humanos, historicamente 
violados e ameaçados. 

Ao Poder Judiciário incumbe uma grande tarefa na proteção de di
reitos basilares em benefício da coexistência do homem, sendo função 
jurisdicional a vigilância e as investidas contra as condutas contrárias 
aos direitos fundamentais. 

Na sua atuação, sempre independente e imparcial, o magistrado 
precisa imprimir efetividade a valores e a princípios reveladores da 
dignidade humana e fazer a melhor interpretação e a máxima proteção 
a esses ideais de preservação da vida. 

A atenção do juiz no processo deve ser voltada para o homem e 
seu rol de direitos. "Não o homem abstração, conceito, categoria" -
como observa Calmon de Passos (1995: 186), em seu Estudo de home
nagem a Alcides de Mendonça Lima -, mas "sim o homem vivente, 
historicamente situado no tempo, no espaço e na esfera do nosso com
promisso como detentor de poder e de saber; o homem empenhado, 
como espécie, na luta por sua emancipação, que retroage, no passado, 
até suas próprias origens, e se projeta, para o futuro, até ao horizonte 
das utopias sustentadoras das esperanças humanas, que alimentam a 
coragem de viver". 
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A magistratura e os direitos humanos: dimensão 
retórica, mutabilidade e hermenêutica 

Rosimayre Gonçalves de Carvalho1 

A hermenêutica constitucional e os desafios postos aos direitos 
fundamentais são as vertentes a serem coordenadas à regência da re
construção da experiência jurídica na modernidade, sem refugiar-se 
na literalidade da norma ou amplitude dos princípios, bem assim sem 
abandonar o complexo orgânico de normas internas e, sobretudo, pre
servando a realidade eficiente, no interesse não só individual, mas no
tadamente no coletivo. 

O professor doutor George Rodrigo Bandeira Galindo, em sua bri
lhante palestra proferida por ocasião do X Encontro de Juízes Federais 
promovido pela Escola de Magistratura Federal da Primeira Região em 
Belém convocou-nos a pensar a magistratura sob a ótica dos direitos 
humanos em realização. 

Na sua preleção, teceu comentários iniciais sobre os direitos hu
manos e os direitos fundamentais, para concluir que são expressões 
paralelas e irmãs, sendo que a distinção reside apenas na sede de pre
visão. Os direitos fundamentais, a partir de 1945, passaram a ser com
preendidos como aqueles previstos no direito interno de cada país e 
os direitos humanos como aqueles arrolados pelo direito internacio
nal. Na essência, dizem a mesma coisa, por isso a distinção apenas de 

1 Juíza federal da 2il Vara da Seção Judiciária do Estado da Bahia. 
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ordem espacial. Faço referência a esse ponto inicial, apenas para pa
tentear que, seguindo essa diretriz, doravante, tratarei as expressões 
como sinônimas e, portanto, as referências a uma categoria aplicam-se 

igualmente à coirmã. . . . . 
Na precisa lição do citado professor, os drreltos humanos basela~

se numa ideia de dignidade e as formas de enfrentamento dessa tema
tica têm sofrido mutações ao longo dos anos. Esse, a meu ver, o ponto 
estrutural de seus ensinamentos. Os riscos de se aplicarem os direitos 
fundamentais com preconceitos e utilizando-se de instrumento retóri
co (right stock) são uma constante. 

Os direitos fundamentais ocupam papel central na forma de con
ceber o direito na modernidade, de forma que os juristas e aplicadores 
do direito devem refletir constantemente sobre essa problemática, bus
cando afastar-se da retórica para responder ou defender determinado 
ponto de vista adrede concebido. 

Lembra-nos Carl Schmitt: "Quem diz humanidade pretende enga
nar?" Com efeito, o uso dos direitos fundamentais como instrumento de 
retórica é deveras preocupante, sobretudo quando usado como forma de 
reconstrução do direito plasmado em um sistema coerente e orgânico. 

Sabe-se que a antiga dicotomia entre direito natural e direito po
sitivo foi substituída por uma distinção entre direito constitucional e 
direito infraconstitucional (Paixão, 2002: 231). Houve ruptura do direito 
respaldado em fundamentos teleológicos, voltando-se o direito para 
um "futuro em aberto" (Barbosa, 2005: 5), surgindo os direitos fundamen
tais como instrumento destinado a assegurar uma esfera de liberdade 
aos indivíduos, a qual deve ser mantida intocada pela prática jurídica 
e política, mas sempre preservada a possibilidade da restriç~o d~ ~irei
tos havidos por fundamentais em casos de colisão ou a aphcab1hdade 
das normas constitucionais. 

Nesse contexto, os direitos fundamentais têm sido reconstruídos2 

ou reinterpretados à luz dessa nova realidade sociopolítica, que se de
senhou a partir da crise do Estado social, dando ensejo ao nascimento 
do Estado democrático de direito, tal como previsto na nossa Carta 

Magna de 1988. . 
Nesse mister, não pode o hermeneuta, notadamente aqueles mves

tidos na mais elevada cúpula do Poder Judiciário, afastar-se dos fatores 

2 Referência ao sistema hermenêutica norte-americano, que se denomina cons
trução, por exercer trabalho analítico, examinando a norma em seu contexto 
e, em relação à ciência, deduzindo obra sistemática. 
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sociais, de molde a consubstanciar decisões retóricas, afastadas do am
biente em que vigoram, deixando de atender às manifestações da vid 
social e econômica. A hermenêutica não pode furtar-se à influência da 
meio no sentido estrito e na acepção lata, atentando às consequência~ 
de determinada exegese (Maximiliano, 2001: 129). 

O julgador hodierno preocupa-se com o bem e o mal resultantes 
do seu veredictum. Se é certo que o juiz deve buscar o verdadeiro senti
do e alcance do texto, este alcance e aquele sentido, todavia, não podem 
estar em desacordo com o bem-estar social, ultima ratio da existência do 
Judiciário (Maximiliano, 2001: 130). Acomodar-se o hermeneuta à força da 
argumentação e da principiologia é negar o próprio sentido do direito 
visto sob o prisma sistêmico e orgânico. ' 

"Toda ciência que se limita aos textos de um livro e despreza a 
realidade é ferida de esterilidade" (Holbach, 1906: 289). "A própria evolu
ção desta ciência realiza-se no sentido de fazer prevalecer o interesse 
coletivo, embora timbre a magistratura em conciliar com o do indiví
duo. Até mesmo relativamente ao domínio sobre imóveis a doutrina 
mudou: hoje o considera fundado mais no interesse social do que no 
individual; o direito de cada homem é assegurado em proveito comum 
e condicionado pelo bem de todos" (Maximiliano, 1954: n. 533). 

Portanto, hodiemamente, deve o intérprete cercar-se de especial 
cuidado quanto às prováveis consequências de uma decisão judicial 
ancorada exclusivamente em uma concepção doutrinária ou funda
mentalista, que se faz prevalecer por força da argumentação e invoca
ção de um princípio consagrador de direito fundamental. 

Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Essa má
xima de nosso sistema também se aplica ao Poder Judiciário, que deve, 
por essa razão, evitar as interpretações subjetivas, para tomar o direi
to uma construção consequente, lógica, orgânica e, em última análise, 
compatível com a vontade popular e consagradora do pensar coletivo. O 
direito há muito deixou de ser ciência verbal. Não há mais espaço para 
concepções pessoais e arbitrárias, contrárias ou alheias à marcha social. 

A técnica de interpretação, quando em análise o Estatuto Supre
mo, deve ser igualmente o respeito à organicidade do sistema e dos 
princípios, sempre se evitando a dimensão retórica dos direitos fun
damentais. Nessa hipótese, com redobrado zelo, dada a extensão dos 
efeitos, que são, muitas vezes, erga omnes. 

Forte é a presunção de constitucionalidade de um ato ou de uma 
interpretação, quando datam de grande número de anos, sobretudo 
se foram contemporâneos à Magna Carta. Deve-se, portanto, antes de 
fazer prevalecer determinado ponto de vista, vislumbrar a quebra da 
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segurança jurídica plasmada em anos de prática forense, mesmo que se 
trate de interpretação da Constituição. 

K. Hesse (1991) analisa a temática, reduzindo-a à seguinte obser
vação: 

Certamente as decisões da jurisdição constitucional contêm um 
momento de configuração criativa. Porém toda interpretação re
vela um caráter criativo. Ela continua sendo interpretação, mes
mo quando serve para resposta de questões do direito constitu
cional e quando ela tem como objeto normas da dimensão e da 
abertura das normas do direito constitucional. A concretização 
de tais normas pode reservar dificuldades maiores do que as das 
prescrições mais detalhadas, todavia, isso não muda o fato de 
que, em ambos os casos, se trata de processos estruturalmente 
análogos. 

Nessa ordem de ideias, destaco que nossa Corte Suprema passou 
por recente mudança em sua composição, o que tem gerado mudanças 
profundas na interpretação até então reinante das normas de direito 
material e processual. Esse processo tem revelado caráter revolucioná
rio e reconstrutivo do sistema, com perplexidades extemadas até mes
mo entre os parlamentares, que veem ameaçado o Poder Legislativo. 

Ao fito exclusivo de conclamar à reflexão, à luz da preocupação 
externada pelo professor George Galindo, vou reportar-me a algumas 
recentes decisões com mudanças interpretativas, levadas a efeito pela 
Suprema Corte, na esfera criminal, que, ao largo da tendência legisla
tiva de endurecer as regras penais em face da crescente criminalidade 
que nos cerca, sob o amparo de princípios, afastaram norma há muito 
positivada e por anos aplicada, inclusive após o advento da Carta de 
1988, ao fundamento de inconstitucionalidade. 

Garantia da progressão de regime para os condenados por crimes hedion
dos. Ao tempo em que o Congresso Nacional, atendendo ao clamor pú
blico, recrudesceu as regras para os autores de determinados ilícitos, 
havidos por extremamente ofensivos à ordem social, o STF entendeu 
de equiparar, para efeito de cumprimento da pena, todos os conde
nados, à luz da garantia constitucional da individualização da pena. 
Seguiu-se, no Parlamento, a edição de nova lei3, aumentando o tempo 
de cumprimento para progressão, o que denota ausência de sintonia 
entre os Poderes. Veja-se: 

3 Lei 11.464/2007. 
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PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO -RAzÃO DE SER. 

A progressão no regime de cumprimento da pena, nas espédes 
fechado, semiaberto e aberto, tem como razão maior a ressocia
lização do preso que, mais dia ou menos dia, voltará ao convívio 
social. 

PENA. CRIMES HEDIONDOS. REGIME DE CUMPRIMENTO. PROGRESSÃO. 
ÓBICE. ARTIGO 22, § 12, DA LEI N. 8.072/90. INCONSTITUCIONALIDA
DE. EvoLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. 

Conflita com a garantia da individualização da pena - artigo SQ, 
inciso XLVI, da Constituição Federal - a imposição, mediante 
norma, do cumprimento da pena em regime integralmente fe
chado. Nova inteligência do princípio da individualização da pena, 
em evolução jurisprudencial, assentada a inconstitucionalidade 
do artigo 22, § 12, da Lei n. 8.072/90.4 (Grifei.) 

Direito de presença do réu a todos os atos de instrução, como ga
rantia do devido processo legal e plenitude do direito de defesa. 

HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RÉU PRESO. PRETENDIDO 
COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PENAL. PLEITO RECUSADO. REQUISI
ÇÃO JUDICIAL NEGADA SOB FUNDAMENTO DA PERICULOSIDADE DO ACU
SADO. INADMISSIBILIDADE. A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PLENITU
DE DE DEFESA: UMA DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DA CLÁUSULA 
DO DUE PROCESS OF lAW. CARÁTER GLOBAL E ABRANGENTE DA FUNÇÃO 
DEFENSNA: DEFESA TÉCNICA E AUTODEFESA (DIREITO DE AUDIÊNCIA I! 

DIREITO DE PRESENÇA). PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS 
E POLÍTICOS/ONU (ARTIGO 14, N. 3, "o") E CONVENÇÃO AMERICANA 
DE DIREITOS HUMANOS/0EA (ARTIGO 82, § 22, "o" E "F"). DEVER DO 
ESTADO DE ASSEGURAR, AO RÉU PRESO, O EXERCÍCIO DESSA PRERRo
GATIVA ESSENCIAL, ESPECIALMENTE A DE COMPARECER À AUDIÊNCIA 
DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS, AINDA MAIS QUANDO ARROLADAS 
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAzÕES DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATI
VA OU GOVERNAMENTAL NÃO PODEM LEGITIMAR O DESRESPEITO NEM 
COMPROMETER A EFICÁCIA E A OBSERVÂNCIA DESSA FRANQUIA CONSTI
TUCIONAL. NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. AFASTAMENTO, EM CA

RÁTER EXCEPCIONAL, NO CASO CONCRETO, DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
691/STF. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 

- O acusado, embora preso, tem o direito de comparecer, de 
assistir e de presenciar, sob pena de nulidade absoluta, os atos 
processuais, notadamente aqueles que se produzem na fase de 

4 HC 822959/SP. Relator: ministro Marco Aurélio. Julgamento: 23/02/2006. Pleno. 
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instrução do processo penal, que se realiza, sempre, sob a égide 
do contraditório. São irrelevantes, para esse efeito, as alegações 
do Poder Público concernentes à dificuldade ou inconveniência 
de proceder à remoção de acusados presos a outros pontos do 
Estado ou do País, eis que razões de mera conveniência admi
nistrativa não têm - nem podem ter - precedência sobre as 
inafastáveis exigências de cumprimento e respeito ao que deter
mina a Constituição. Doutrina. Jurisprudência. 

- O direito de audiência, de um lado, e o direito de presença do 
réu, de outro, esteja ele preso ou não, traduzem prerrogativas ju
rídicas essenciais que derivam da garantia constitucional do due 
process of law e que asseguram, por isso mesmo, ao acusado, o di
reito de comparecer aos atos processuais a serem realizados pe
rante o juízo processante, ainda que situado este em local diverso 
daquele em que esteja custodiado o réu. Pacto Intemadonal sobre 
Direitos Civis e Políticos/ONU (Artigo 14, n. 3, "d") e Convenção 
Americana de Direitos Humanos/OEA (Artigo 82, § 22, "d" e "f"). 

- Essa prerrogativa processual reveste-se de caráter fundamen
tat pois compõe o próprio estatuto constitucional do direito de 
defesa, enquanto complexo de princípios e de normas que am
param qualquer acusado em sede de persecução criminat mes
mo que se trate de réu processado por suposta prática de crimes 
hediondos ou de delitos a estes equiparados. Precedentes.s 

A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, acolhendo posição até 
então isolada do Ministro Celso de Mello, fez nova leitura da regra 
procedimental para garantir aos réus presos presença em todos os atos 
de instrução, sob pena de nulidade absoluta. Aqui, de ver-se que os in
térpretes da Constituição Federal não consideraram os efeitos práticos 
dessa decisão. Como compatibilizar esse direito em caso de testemu
nhas arroladas pela defesa - até propositadamente - residentes no 
exterior? 

Aqui, peço vênia para apresentar meu ponto de vista sobre a ma
téria, também acobertado pelos postulados fundamentais da seguran
ça jurídica, ampla defesa, contraditório e razoabilidade, fugindo tem-

5 
HC 86634/RJ. Relator: ministro Celso de Mello. Julgamento: 18/12/2006. 2íl 
Turma. 

O ministro Eros Grau reporta-se a voto por ele proferido no HC 85200 para 
~companhar o relator. Ao examinar esse precedente, no entanto, deixo de 
mcorporá-lo ao presente texto porque ali, a meu ver, reconheceu-se a nulida
de relativa, uma vez que a base fática foi o prejuízo claro à defesa da ré. 
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porariamente da temática central, mas reforçando a ideia de que os 
direitos fundamentais invocados genericamente prestam-se a garantir/ 
respaldar qualquer raciocínio. 

Por embasamento empírico, posso registrar que, na Justiça Federal, 
há severas restrições para o deslocamento dos presos, não somente por 
dificuldades materiais impostas pelo Estado, mas sobretudo por fatores 
intraprocessuais, ao alcance exclusivo do juiz do processo, quem deveria 
ter liberdade para julgar no sentido da imprescindibilidade ou não dessa 
presença em face do direito de defesa e do prejuízo a ele advindo. 

Nesse particular, era firme o entendimento6
, no Pretória Excelso, no 

sentido de que se cuida de nulidade relativa, portanto demandaria prova 
do prejuízo. Essa, certamente, é a posição, a meu ver, compatível com os 
prinápios da razoabilidade, do devido processo legal, direito de defesa 
e com o sistema pátrio de nulidades, porquanto igualmente garante o 
direito do réu, caso, efetivamente, haja prejuízo para sua defesa. 

Genericamente considerar-se nulo o processo, sem exame das par
ticularidades e prejuízos para a defesa (relembre-se o caso de testemu
nhas referenciais arroladas pela defesa), não se assenta com o resultado 
socialmente esperado e almejado. 

De mencionar que aos magistrados de primeiro grau incumbirá, 
a prevalecer esse entendimento, a inatingível tarefa de fazer presente 
o réu em todos os lugares em que indicar testemunhas, em tempo so
cialmente aceitável e processualmente razoável (princípio da razoável 
duração do processo). 

Nada obstante o brilhantismo característico dos eminentes minis
tros julgadores, aqui, o hermeneuta não se descurou da obrigação de 
garantir o resultado útil do processo e preservar a vontade social, es
tando, certamente, na contramão do pensar coletivo, que não mais su
porta os elevados índices de criminalidade, motivados, sobremaneira, 
pela morosidade e impunidade. 

Reitere-se que não se trata, apenas, de obrigar o Estado a conduzir 
o réu às audiências. Há outros fatores a serem ponderados, notada
mente em se tratando de testemunhas arroladas pela defesa, que, cer
tamente, bem usará esse direito absoluto em prol da prescrição. 

É de indiscutível relevo o tema, como bem ressaltou o ilustre mi
nistro Celso de Mello, não podendo ficar no campo apenas doutrinário 
ou conceitual do direito de defesa. A exequibilidade do comando judi
cial deve estar presente, de forma que ao plenário da Corte Suprema 

6 HC 72442, HC 72651, HC 79446 e HC 81322. 
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fica a tarefa de recompor o entendimento até então reinante e, certa
mente, fazer prevalecer aquela posição que preserva todos os direitos e 
interesses em confronto. 

Fidelidade partidária. Verdadeira polvorosa provocou a decisão do 
Tribunal Superior Eleitoral, respaldada posteriormente pelo Supremo 
Tribunal, acerca da nova interpretação das regras constitucionais para 
exigir a fidelidade partidária. Os parlamentares chegaram a cogitar da 
quebra da independência entre os poderes e usurpação da função le
gislativa pelo Judiciário. 

Nesse ponto, o Judiciário estava absolutamente respaldado pela 
opinião pública, o que levou os congressistas a arrefecerem os ânimos 
em curto espaço de tempo, portanto, mais uma vez, entrevê-se que até o 
uso do direito constitucional não pode ser retórico, deve encontrar apoio 
no mundo empírico e, notadamente, em sua base de sustentação social. 

Da admissibilidade recursal e inconstitucionalidade dos arts. 594 e 595 
do CPP. 

HABEAS CORPUS. ART. 595 DO CóDIGO DE PROCESSO PENAL. APELA

ÇÃO JULGADA DESERTA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIM ENTO DO RÉU À 

PRISÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS E AOS 

PRINCÍPIOS DO DIREITO. ORDEM CONCEDIDA. 

1. O não recolhimento do réu à prisão não pode ser motivo para 
a deserção do recurso de apelação por ele interposto. 

2. O art. 595 do Código de Processo Penal institui pressuposto 
recursal draconiano, que viola o devido processo legal, a ampla 
defesa, a proporcionalidade e a igualdade de tratamento entre 
as partes no processo. 

3. O fato de os efeitos do julgamento da apelação dos corréus te
rem sido estendidos ao paciente não supre a ausência de análise 
das razões por ele mesmo alegadas em seu recurso. 

4. O posterior provimento pelo Superior Tribunal de Justiça do 
recurso especial da acusação não alcança a esfera jurídica do pa
ciente, cuja apelação não havia sido julgada. Possíveis razões de 
ordem pessoal que poderiam alterar a qualidade da sua partici
pação nos fatos objeto de julgamento. Adoção da teoria monista 
moderada para o concurso de pessoas, que leva em considera
ção o dolo do agente (art. 29, § 2°, do Código Penal). 

5. Ordem concedida, para determinar que o Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal e Territórios proceda ao julgamento do mé
rito da apelação interposta pelo paciente. Somente contra esse 
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futuro julgamento é que eventual recurso acusatório poderá ser 
interposto contra o paciente.7 

HABEAS coRrus. PRocEsso PENAL. SENTENÇA coNDENATÓRIA. REcuR
so DE APELAÇÃO. PROCESSAMENTO. PoSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE 
DE RECOLHIMENTO DO RÉU À PRISÃO. DECRETO DE CUSTÓDIA CAU11!
LAR NÃO PREJUDICADO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSISTENTE ENQUANTO 
PERDURAREM OS MOTIVOS QUE A MOTIVARAM. ORDEM CONCEDIDA. 

I - Independe do recolhimento à prisão o regular processamen
to de recurso de apelação do condenado. 11 - O decreto de pri
são preventiva, porém, pode subsistir enquanto perdurarem os 
motivos que justificaram a sua decretação. III - A garantia do 
devido processo legal engloba o direito ao duplo grau de juris
dição, sobrepondo-se à exigência prevista no art. 594 do CPP. 
IV- O acesso à instância recursal superior consubstancia direito 
que se encontra incorporado ao sistema pátrio de direitos e ga
rantias fundamentais. V-Ainda que não se empreste dignidade 
constitucional ao duplo grau de jurisdição, trata-se de garantia 
prevista na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, 
cuja ratificação pelo Brasil deu-se em 1992, data posterior à pro
mulgação Código de Processo Penal. VI - A incorporação pos
terior ao ordenamento brasileiro de regra prevista em tratado 
internacional tem o condão de modificar a legislação ordinária 
que lhe é anterior. VII- Ordem concedida.8 

Sobre essa matéria, tem-se entendido que ofende o devido proces
so legal, proporcionalidade, igualdade e ampla defesa a vetusta con
dição de exigir a prisão ou não evasão do réu para admissibilidade de 
seu recurso. Outrora, sob o exame das Cortes Superiores, não havia 
ofensa a esses postulados, corno se pode conferir no HC 66399/SP, do 
Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, havia surnulado a matéria 
(revogado verbete 9)9• 

Nesta senda, verifica-se a mutabilidade do enfrentarnento da ma
téria pelas Cortes Superiores, o que vai ao encontro daquela premissa 
inicial, no sentido de que, por vezes, os direitos fundamentais prestam
se a confirmar posicionamentos pessoais de forma retórica. 

7 HC 84469/DF. Relator: ministro Joaquim Barbosa. DJE 08/05/2008. 
8 HC 88420/PR. Relator: ministro Ricardo Lewandowski. Julgamento: 17/04/2007. 
9 Agora, Súmula 347/STJ, no STF veja-se o HC 820007/SP. Relatora: ministra 

Ellen Grade. 18/06/2002. 
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Por fim, entre tantos outros exemplos da mutabilidade e até vul
nerabilidade das interpretações, relernbro que se encontra sob a apre
ciação do plenário da Suprema Corte a possibilidade de iniciar execu
ção da pena, estando pendentes recursos extraordinário e/ou especial. 

Sobre esse julgamento, consta do Informativo 501 do STF: 

( ... ]o relator afirmou que a prisão antes do trânsito em julgado 
da condenação somente poderia ser decretada a título cautelar. 
Enfatizou que a ampla defesa englobaria todas as fases proces
suais, razão por que a execução da sentença após o julgamento 
da apelação implicaria, também, restrição do direito de defesa, 
com desequilíbrio entre a pretensão estatal de aplicar a pena e o 
direito, do acusado, de elidir essa pretensão. Ressaltou, ademais, 
que o modelo de execução penal consagrado na reforma penal 
de 1984 conferiria concreção ao denominado princípio da pre
sunção de inocência, não sendo relevante indagar se a Constitui
ção consagraria, ou não, a presunção de inocência, mas apenas 
considerar o enunciado normativo de garantia contra a possibi
lidade de a lei ou decisão judicial impor ao réu, antes do trânsito 
em julgado de sentença condenatória, sanção ou consequência 
jurídica gravosa que dependesse dessa condição constitucional. 
Frisou que esse quadro teria sido alterado com o advento da 
Lei 8.038/90, que instituiu normas procedimentais relativas aos 
processos que tramitam perante o STJ e o STF, ao dispor que 
os recursos extraordinário e especial seriam recebidos no· efeito 
devolutivo. No ponto, disse que a supressão do efeito suspen
sivo desses recursos seria expressiva de uma política criminal 
vigorosamente repressiva, instalada na instituição da prisão 
temporária pela Lei 7.960/89 e, posteriormente, na edição da Lei 
8.072/90. HC 84078/MG, rei. min. Eros Grau, 09/04/2008. 

Observo que o postulado da presunção da inocência vem sendo o 
ancoradouro para muitas decisões judiciais, sendo que o próprio julga
dor, no caso epigrafado, reconhece que vivemos urna política criminal 
oposta, instalada pelos representantes eleitos pelo povo. Seria, portan
to, o direito fundamental invocado bastante para afastar as iniciativas 
legislativas, respaldadas no anseio social, ou estaria o intérprete fazen
do prevalecer convicções pessoais em detrimento do querer coletivo? 
Seria essa vontade coletiva causa eficiente da nova releitura do princí
pio da presunção de inocência? Corno compatibilizá-lo com o próprio 
texto constitucional, que prevê maior rigor a determinados delitos, já 
na década de 1980, em que, certamente, a crirninalidade era menor? 

Teríamos, ainda, a expansão dos casos de admissibilidade do ha
beas corpus, não mais destinado exclusivamente à defesa do direito arn-
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bulatorial contra ameaça iminente ou coação havida, mas t~~ém_rara 
amplo exame de matérias sujeitas a recurso próprio e com mdicaçao de 

fl Essa permissividade tem gerado a quebra do ameaça remota e re exa. _ 
1 lt do em muitos casos, em flagrante supressao 

sistema recursa e resu a , 
de instância e ofensa ao postulado do juiz natural. , . . 

Enfim, apresentam-se no cenário nacio.nal vanas outras. rel,e~tu-
1 d ti'tucionais verdaderramente revoluc10nanas. ras dos postu a os cons , _ 

t fito de exemplificar e concretizar a preocupaçao exter-
No entan o, ao . 

da pelo professor palestrante doutor George Galmdo, ~enso que 
na . _ . . , 't essa visão crítica dos aconteCimentos e 
as citaçoes aoma la permi em 

bil.d de das formas de enfrentamento, bem como demonstram a muta I a 
reforçam os comentários tendentes à reflexão sobre o tema. 

, · t' 1 A matéria foi lançada na palestra men-Esse tema e mesgo ave . _ _ 
. d b 'd por todos nós mas as respostas estao na reflexao 

ciOna a e a sorvi a . ' . . , . lid d 
'edade espera e deseJ·a do Judiciano na atua a e. sobre o que a soci - .. 

Nesse trilhar, as regras de hermenêutica sao efioen~e n~rt~ ~ara os ma-
gistrados, verdadeiramente comprometidos com a mstituiçao e com os 

deveres do seu cargo. 
1 b 

· a liça-0 de Ingo Wolfgang Sarlet (2004) so-Faz-me em rar a preas .. 
bre a primazia da segurança jurídica, nada obstante a mutabilidade ~as 

d nf tamento das questoes 
relações sociais e, consequentemente, o e ren 

postas a julgamento: 

Mesmo que se saiba, pelo menos desde Heráclito, "que a imuta~ 
bilidade não é um atributo das coisas deste mun~o, ~ue nada e.sta 

tud flw." e que também para o Dtrelto tal destino 
em repouso e o d 
se revela inexorávelio, igualmente é certo de que o clamor . as 

essoas por segurança (aqui ainda compreendida num sentido 
~plo) e -no que diz com as mudanças experimentada_:> p~lo 
fenômeno jurídico - por uma certa estabilidade das relaçoes JU-
'd" as consti· tui um valor fundamental de todo e qualquer Esta-
nK, , ddiT~ 
do que tenha a pretensão de merecer o titulo de Esta o e. ~ 
to, de tal sorte que, pelo menos desde a Declaração d~s Dtre•:s 
Humanos de 1948 o direito (humano e fundamental) a se~ .-

a assou a constar nos principais documentos inte~aoon~•s 
~ e~ expressivo número de Constituições modem.as,. mclu:~v: 
na nossa Constituição Federal de 1988, onde um direito ?e. à 
segurança e algumas manifestações específicas de um direito 

10 Cf. a oportuna lembrança de Cláudio Ari Mello (2003). 
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segurança jurídica foram expressamente previstas no artigo 52, 
assim como em outros dispositivos da nossa Lei Fundamental. 

Que também o direito à segurança (e isto vale mesmo limitando
nos à segurança jurídica) é marcado pela multifuncionalidade e 
complexidade inerente aos direitos fundamentais de um modo 
geral, assume feições de obviedade. No entanto, são justamente 
estas características, somadas aos inúmeros problemas e perple
xidades registrados no âmbito doutrinário e jurisprudencial, por 
sua vez retroalirnentados pelas grandes dificuldades e repercus
sões na esfera da aplicação aos casos concretos, que seguem im
primindo permanente atualidade e relevância ao terna. [ ... ] 

Certo é que havendo, ou não, menção expressa a um direito à 
segurança jurídica, de há muito, pelo menos no âmbito do pen
samento constitucional contemporâneo, se enraizou a ideia de 
que um autêntico Estado de Direito é sempre também - pelo 
menos em princípio e num certo sentido - um Estado da segu
rança jurídica11, já que, do contrário, também o "governo das 
leis" (até pelo fato de serem expressão da vontade política de 
um grupo) poderá resultar em despotismo e toda a sorte de ini
quidades. Com efeito, a doutrina constitucional contemporânea, 
de há muito e sem maior controvérsia no que diz com este pon
to, tem considerado a segurança jurídica corno expressão inarre
dável do Estado de Direito, de tal sorte que a segurança jurídica 
passou a ter o status de subprincípio concretizador do princípio 
fundamental e estruturante do Estado de Direito12. Assim, para 

11 Não é por nada que o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, em 
recentíssimo julgado, reiterou o seu já consagrado entendimento sufragando 
a ideia de que a segurança jurídica constitui um dos elementos nucleares 
do princípio do Estado de direito, no sentido de que o particular encontra
se protegido contra leis retroativas que afetem os seus direitos adquiridos, 
evitando assim que venha a ter frustrada a sua confiança na ordem jurídica, 
já que segurança jurídica significa, em primeira linha, proteção de confian
ça, que, por sua vez, possui hierarquia constitucional (BverfGE: Coletânea 
Oficial das Decisões do Tribunal Constitucional Federal, vol. 105, 2002, p. 
57). Entre nós, vale destacar a sempre abalizada lição de Celso Antonio Ban
deira de Mello (2003: 112 e segs.), sinalando que, a despeito de não poder ser 
radicado em qualquer dispositivo constitucional específico, o princípio da 
segurança jurídica "é, porém, da essência do próprio Direito, notadamente 
de um Estado democrático de direito, de tal sorte que faz parte do sistema 
constitucional como um todo". 

u Cf., entre tantas, as contribuições de José Joaquim Gomes Canotilho (1999: 
252 e segs.); Helmuth Schulze-Fielitz, Kemelernente des Rechtsstaatsprin
zips, em Horst Dreier (org.), Grundgesetz Kommentar, vol. li, Tübingen: Mohr 
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além de assumir a condição de direito fundamental da pessoa 
humana, a segurança jurídica constitui simultane~ente princí
pio fundamental da ordem juríd_ica estatal e, para alem desta, da 
própria ordem jurídica internacional. . . _ 
No caso da ordem jurídica brasileira, a Constitwçao Federal de 
1988, após mencionar a segurança como valor fundame~tal_ no 
seu Preâmbulo, incluiu a segurança no seleto elenco dos drrettos 
w · oláveis" arrolados no caput do artigo 5°, ao lado dos direi-
m~ . 

tos à vida, liberdade, igualdade e propriedade. Mmto embora 
em nenhum momento tenha o nosso Constituinte referido ex
pressamente um direito à segurança jurídica, este (em algumas 
de suas manifestações mais relevantes) acabou sendo contem
plado em diversos dispositivos da Constituição, a começar pelo 

· cípio da legalidade e do correspondente direito de a não ser prm . _ . 
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma cmsa senao em v:r-
tude de lei (artigo 5°, inciso ll), passando pela e~pr~s~a proteç~o 
do direito adquirido, da coisa julgada e do ato JUfidico perfetto 
(artigo 5o, inciso XXXVI), bem como pelo princípio da le~alid~ 
de e anterioridade em matéria penal (de acordo com o artigo 5 , 
· · XXXIX na·o ha' crime sem lei anterior que o defina, nem moso , . . . 
pena sem prévia cominação l~g~) e da irre;roativid~de da l~t 
penal desfavorável (artigo ~0, m~1s? XL), ate, chegar as ~e~a1_s 
garantias processuais (penaiS e CIVIS),_com~ ~o _caso da mdiVl
dualização e limitação das penas (artigo 5, mc1sos XLV a XL
VIII) das restrições à extradição (artigo 5°, incisos LI e UI) e das 
gar~tias do devido processo legat do contraditório e da ampla 
defesa (artigo 5o, incisos LIV e LV), apenas para referir al~as 
das mais relevantes, limitando-nos aqui aos exemplos extra1dos 
do artigo 5o, que, num sentido amplo, também guardam cone
xão com a noção de segurança jurídica. 

Nessa linha de raciocínio, a meu sentir, o magistrado, a~ ~vés 
da ânsia de revelar inconstitucionalidades, deve mostrar solicitude 
no sentido de enquadrar na letra do texto antigo o institu;o modem_o, 
sempre em prol da segurança jurídica, vista sob todos os angulos, nao 
somente no plano individual. Só assim é possível perdur~r 140 ano: 
uma constituição, como a norte-americana, e um terço de seculo outr, I 
que foi a brasileira de 1891. A felicidade, a paz e o progresso do pals 

Siebeck
1 

1998
1 

p. 184 e segs., bem como de Michael Sachs, Das -~echts~taa~-
. · em Michael Sachs (org.) Grundgesetz Kommentar, Munchen. C._ · 

prmz1p, 1 
, d C 1 Ant · Bandetra 

Beck, 1996, p. 641 e segs. Entre nós, d. o ja lembra o e so oruo 
de Mello (2003: 112 e segs.). 
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dependem de que tais leis não se alterem nem sejam substituídas com 
frequência1 menos ainda que haja mudanças interpretativas radicais e 
desestabilizantes. 

A Constituição é a égide da paz e da segurança jurídica, portanto 
mudanças constantes da jurisprudência pátria andam na contramão 
dessa concepção. 

Por certo, os direitos fundamentais não podem ser utilizados como 
instrumento retórico para respaldar subjetivismos ou contradizer o 
movimento social. A sensibilidade do jurista aos movimentos sociais13 

deve estar aliada à segurança do sistema, organicamente pensado e es
truturado. O intérprete precisa mirar sempre os resultados práticos de 
suas decisões, evitando, ao preço da força da própria instituição judici
ária, construções arbitrárias e destituídas do mínimo respaldo popular. 
A indignação social não pode fazer parte do dia a dia do Judiciário, sob 
pena de separação total de sua fonte de Poder. 

Nesse quadrante, penso que bem caracteriza essa preocupação do 
julgador a recente decisão da Suprema Corte sobre as varas de lava
gem, criadas pela Resolução 314/2003 do Conselho da Justiça Federal 
e Resolução 10-A/2003 do TRF SA Região, no julgamento do HC 88660/ 
CE. Preservou-se a segurança jurídica e o fato consumado, embora por 
fundamentos outros. 

Em conclusão, a prática de reformulações interpretativas, basea
das exclusivamente na retórica principiológica destinada à supremacia 
do direito individual em detrimento do social, afastando práticas já 
estabilizadas, atinge diretamente a segurança social, gerando perple
xidades altamente prejudiciais ao próprio Poder Judiciário. Portanto, 

13 "O direito não se esgota nas leis. Não é 'mero somatório de regras avulsas, 
produto de atos de vontade, ou mera concatenação de fórmulas verbais arti
culadas entre si'. Direito é muito mais do que isso. É acervo de valores, é con
junto sigrtificativo, é consistência, é o consenso jurídico resultante da consci
ência coletiva num determinado momento histórico" (Nalini, 2000: 45). 

"[ ... ]é insustentável pretender que um juiz não seja cidadão, que não participe 
de certa ordem de ideias, que não tenha uma compreensão de mundo, uma 
visão da realidade. Não é possível imaginar um juiz que não a tenha, simples
mente porque não há homem que não a tenha, por pífia ou errada que possa 
ser julgada. O 'juiz eunuco político' de Griffith é realmente ficção absurda, 
uma imagem inconcebível, uma impossibilidade antropológica.[ ... ] O juiz não 
pode ser alguém 'neutro', porque não existe neutralidade ideológica, salvo na 
forma de apatia irracionalismo ou decadência do pensamento, que não são 
virtudes dignas de ninguém e menos ainda de um juiz" (Zaffarroni, 1995: 92). 
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o desafio central posto à magistratura, relativamente à 
dos direitos fundamentais na modernidade, é manter em 
direitos individuais e os coletivos (públicos). 
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o princípio da precaução na Constituição Federal 

Hermes Gomes Filho1 

A proteção ao meio ambiente no Brasil ganhou relevo especialmente 
com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que conferiu um 
capítulo inteiro à matéria (capítulo VI- Do meio ambiente). O art. 225 da 
Constituição constitui o núcleo normativo sobre o meio ambiente, dando 
diretrizes e estabelecendo instrumentos jurídicos para a proteção do meio 
ambiente. Entretanto, existem outros dispositivos constitucionais com 
conteúdo de valores ambientais, implícitos ou explícitos, que se apresen
tam sob o véu de outros objetos da normatividade constitucional. 

A proteção ao meio ambiente foi erigida à categoria de direito fun
damental, porquanto se trata de condição indispensável para a existên
cia do próprio ser humano. Com propriedade, assinala José Afonso da 
Silva (2003: 58), em sua obra Direito ambiental constitucional: 

Ternos dito que o combate aos sistemas de degradação do meio 
ambiente convertera-se numa preocupação de todos. A proteção 
ambiental, abrangendo a preservação da Natureza em todos os 
seus elementos essenciais à vida humana e à manutenção do 
equilíbrio ecológico, visa a tutelar a qualidade do meio ambiente 
em função da qualidade de vida, como urna forma de direito fun
damental da pessoa humana. Encontramo-nos, assim, corno nota 
Santiago Anglada Gotor, diante de urna nova projeção do direito 

1 Juiz federal da 2íl Vara da Subseção Judiciária de Governador Valadares/MG. 
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à vida, pois neste há de incluir-se a manutenção daquelas con
dições ambientais que são suportes da própria vida, e o ordena. 
mento jurídico, a que compete tutelar o interesse público, há que 
dar resposta coerente e eficaz a essa nova necessidade social. 

Depreende-se que a tutela constitucional tem como objeto princi
pal o meio ambiente ecologicamente equilibrado com vistas a conferir 
qualidade de vida à população brasileira. O escopo mediato da norma 
constitui-se em garantir condições de vida para o ser humano, o que 
torna o meio ambiente qualificado um bem jurídico, de titularidade 
coletiva, voltado precipuamente para o gênero humano. 

O direito ambiental ganhou autonomia científica, porquanto obe
dece na aplicação de suas normas a princípios específicos de proteção 
ambiental. Neste sentido, os princípios que informam o direito ambien
tal têm como escopo fundamental proteger o meio ambiente e, assim, 
garantir melhor qualidade de vida a toda coletividade. 

Os princípios de direito ambiental são encontrados na Constitui
ção Federal, devendo ser levados em conta pelo aplicador da ordem 
jurídica, no âmbito do Poder Judiciário, do Executivo e do Legislativo. 

O princípio basilar do direito ambiental encontra-se sedimentado 
no princípio da dignidade humana, donde decorrem todos os demais 
subprincípios constitucionais, ou princípios setoriais e do direito am
biental. A preocupação central do direito ambiental é voltada para as 
gerações atuais e futuras da humanidade, o que torna a proteção do 
meio ambiente uma das formas de promoção da dignidade humana. 

A base fática do direito ambiental apoia-se em diversos seguimen
tos do conhecimento humano, ciências que mantêm pouca ou nenhu
ma relação de contato, o que confere ao novo ramo do direito uma ca
racterística multidisciplinar, com várias dificuldades de consenso entre 
essas disciplinas que possuem objetos de estudo de natureza completa
mente díspares. Ocorrem então situações em que o conhecimento cien
tífico em determinado setor ainda não atingiu um patamar que possa 
seguramente oferecer informações sobre as consequências de medidas 
que possam ocasionar danos ambientais. 

A Constituição Federal albergou o princípio da precaução para 
disciplinar as situações sobre novas tecnologias e produtos, cujo conhe
cimento científico ainda não atingiu bases seguras quanto à agressão 
ao bem jurídico do meio ambiente equilibrado. Neste particular, vale a 
transcrição das lúcidas lições de Paulo de Bessa Antunes (2006: 33): 

O princípio da cautela é o princípio jurídico ambiental apto a 
lidar com situações nas quais o meio ambiente venha a sofrer 
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impactos causados por novos produtos e tecnologias que ainda 
não possuam uma acumulação histórica de informações que as
segurem, claramente, em relação ao conhecimento de determi
nado tempo, quais as consequências que poderão advir de sua 
liberação no meio ambiente. 

Diante da incerteza científica, a comunidade internacional ado
tou o consenso, expresso na Declaração do Rio, no sentido de 
que a prudência é o melhor caminho, evitando-se danos que, 
muitas vezes, não poderão ser recuperados. Tal consenso, como 
costuma ocorrer em documentos internacionais, é extremamen
te amplo e, em si próprio, não traz maiores esclarecimentos so
bre o seu real significado, permanecendo uma cláusula aberta a 
ser preenchida na base do caso a caso. Veja-se o teor do Princípio 
n. 15 da Declaração do Rio: 

Com o fim de proteger o meio ambiente, os estado deve aplicar 
amplamente o critério de precaução conforme as suas capacida
des. Quando haja perigo de dano grave ou irreversível, a falta de 
uma certeza absoluta não deverá ser utilizada para postergar-se 
a adoção de medidas eficazes em função do custo para impedir a 
degradação do meio ambiente. 

No direito positivo brasileiro, o princípio da precaução foi positi
vado inicialmente no fundamento da Lei de Política Nacional do Meio 
Ambiente (Lei 6.938, de 31/08/1981), mais precisamente no art. 4, I e N, 
da referida lei, que expressa a necessidade de haver um equilíbrio entre 
o desenvolvimento econômico e a utilização, de forma racional, dos re
cursos naturais, inserindo também a avaliação do impacto ambiental. 

Salienta-se que o referido princípio foi expressamente constitucio
nalizado em nosso ordenamento jurídico, por meio do art. 225, § 1 o, N 
e V, da Constituição Federal: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibra
do, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder PúbHco e à coletividade o dever de 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1°- Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Po
der Público: 

IV- Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio do impacto ambiental; 

V- controlar a produção, a comercialização e o emprego de téc
nicas, métodos e substâncias que comportem risco para vida, a 
qualidade de vida e o meio ambiente; 
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Constituindo-se, pois, um princípio setorial, já que pertencente ao 
ramo do direito ambiental, deve se harmonizar com outros princípios 
constitucionais, sobretudo aqueles de aplicação mais abrangente conti
dos no art. 12 da Carta Política. 

Situações conflitantes podem surgir na conjugação dos valores cons
titucionais, merecendo destaque quando se confronta o objetivo funda
mental da República, consistente no desenvolvimento nacional (art. 30, 
II, CF), com a garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
Um valor constitucional não pode simplesmente suprimir o outro. 

Não se pode olvidar que todo avanço tecnológico vem carregado 
de certo grau de risco, porquanto ainda não se detém todo o conheci
mento sobre inovadoras atividades e produtos que estão em desen
volvimento. Quando existe já o conhecimento sobre os resultados das 
medidas e sendo estes danosos ao meio ambiente, não se está diante de 
risco, mas de perigo, já que neste segundo caso os danos encontram-se 
no âmbito da certeza. Neste último caso, requer-se a aplicação de outro 
princípio do direito ambiental, tratando-se do princípio da prevenção, 
recomendando-se medidas que evitem a degradação ambiental já co
nhecidas e confirmadas por estudos e experimentações. 

Não se aplica o princípio da precaução quando se trata de risco 
sem a mínima comprovação de que poderá ocorrer dano ao meio am
biente, exigindo-se uma probabilidade. De outra forma, também não se 
exige uma certeza absoluta quanto ao dano ao meio ambiente, confor
me expõe Mirra (2000: 67-8): 

De fato, a aplicação de medidas ambientais diante da incerteza 
científica de um dano ao meio ambiente, prevenindo-se um ris
co incerto, representa um avanço significativo no que se refere à 
efetivação do princípio da precaução, que está necessariamente 
associado à proteção ambiental. Reconhece-se, dessa forma, a 
substituição do critério da certeza pelo critério da probabilida
de, ou seja, a ausência da certeza científica absoluta no que se 
refere à ocorrência de um dano ambiental não pode ser vista 
como um empecilho para a aplicação das medidas ambientais. 
Assim, o princípio da precaução impõe que, mesmo diante da 
incerteza científica, medidas devem ser adotadas para evitar a 
degradação ambiental. 

Portanto, o princípio da precaução tem aplicação nos casos em que 
existe um risco potencial de dano ao meio ambiente. Para equacionar o 
aparente conflito entre o desenvolvimento nacional e a garantia do meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, recomenda-se a continuidade da 
pesquisa e experimentações dentro de protocolos reconhecidos intema-
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cionalmente como seguros e sérios, de forma a se obter um certo nível de 
segurança, já que afastar completamente o risco nem sempre é possível. 

Depreende-se que o princípio da precaução é um valioso instru
mento colocado à disposição do Poder Judiciário para frear o impulso 
inconsequente do poder econômico, sempre ávido de lucro rápido, que 
não mede as consequências danosas para o meio ambiente e, por con
seguinte, para a vida atual e futura da coletividade. 

O próprio constituinte derivado preocupou-se em compatibilizar 
o desenvolvimento nacional com a garantia do meio ambiente ecologi
camente equilibrado, tendo inserido, através da Emenda Constitucio
nal42, de 19/12/2003, a redação do inciso VI no art. 170 da CF: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do traba
lho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social, obser
vando os seguintes princípios: 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e ser
viços e de seus processos de elaboração e prestação. 

Na esteira desse entendimento, o Tribunal Regional Federal da 
1 í! Região aplicou o princípio da precaução em uma situação que se 
tomou emblemática e despertou discussão em âmbito nacional, tendo 
sido redigida a seguinte ementa: 

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. LIBERAÇÃO 
DO PLANTIO E COMERCIALIZAÇÃO DE SOJA GENETICAMENTE MODIFI
CADA (SOJA ROUND UP READY), SEM O PRÉVIO ESTUDO DE IMPACTO 
AMBIENTAL. ART. 225, § 1°, IV, DA CF/88 c/c ARTS. 8°, 9° E 10°, § 4°, 
DA LEI N. 6.938/81 E ARTS. 1°, 2°, CAPUT E§ J2, 3°, 4° E ANEXO l, DA 
REsoLUçÃo CoNAMA N. 237/97. INEXISTÊNCIA DE NORMA REGULA
MENTADORA QUANTO À LIBERAÇÃO E DESCARTE, NO MEIO AMBIENTE, 
DE OGM. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E DA INSTRUMENTALIDADE DO 
PROCESSO CAUTELAR - PRESENÇA DO FUMUS BONI lU RIS E DO PERICU

LUM I N MORA. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO IN MORA. 

PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE JULGA
MENTO EXTRA PETITA. ART. 808, UI, Do CPC. INTELIGÊNCIA. 

I- Improcedência da alegação de julgamento extra pe.tita, mesmo 
porque, na ação cautelar, no exercício do poder geral de cautela, 
pode o magistrado adotar providência não requerida e que lhe 
pareça idônea para a conservação do estado de fato e de direito 
envolvido na lide. 

ll - A sentença de procedência da ação principal não prejudica 
ou faz cessar a eficácia da ação cautelar, que conserva a sua efi-
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cácia na pendência do processo .principal - e n~o apenas até a 
sentença - mesmo porque os fe1tos cautelar e prmcipal têm 
tureza e objetivos distintos. Inteligência do art. 808, ll, do CP~~-
III - Se os autores só reconhecem ao Ibama a prerrogativa d 
licenciar atividades potencialmente carecedoras de degrada ·e 

b . tal - h, , 1 - çao a_:n 1en , nao a suporte. a cone ~sao de que a mera expedi-
çao de parecer pela CNTB10, autonzando o plantio e a comer
cialização de soja transgênica, sem o prévio estudo de impact 
ambiental, possa tomar sem objeto a ação cautelar, na qual 0~ 
autores se insurgem, exatamente, contra o aludido parecer. 

IV- O art. 225 da CF/88 erigiu o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado "a bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações", incumbindo ao Poder Público, para assegurar a efe
tividade desse direito, "exigir, na forma da lei, para instalação 
de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto am
biental, a que se dará publicidade" (art. 225,§ 12, rv, da CF/88). 

V -A existência dofumus bani iuris ou da probabilidade de tutela, 
no processo principal, do direito invocado, encontra-se demons
trada especialmente: a) pelas disposições dos arts. 82, 92 e 102, § 42, 
da Lei n . 6.938, de 31/08/81 - recepcionada pela CF/88 -e dos 
arts. 12

, 22
, caput e § 12

, 32
, 42 e Anexo I da Resolução Conama n. 

237/97, à luz das quais se infere que a definição de "obra ou ativi
dade potencialmente causadora de significativa degradação do 
meio ambiente", a que se refere o art. 225, § 12, IV, da CF/88, com
preende "a introdução de espécies exóticas e/ou geneticamente 
modificadas", tal corno consta do Anexo I da aludida Resolução 
Conama n. 237/97, para a qual, por via de consequência, neces
sário o estudo prévio de impacto ambiental, para o plantio, em 
escala comercial, e a comercialização de sementes de soja gene
ticamente modificadas, especialmente ante séria dúvida quanto 
à Constitucionalidade do art. 22, XVI, do Decreto n. 1.752/95, que 
permite à CNTBio dispensar o prévio estudo de impacto ambien
tal - de competência do Ibama - em se tratando de liberação 
de organismos geneticamente modificados, no meio ambiente, 
em face do veto presidencial à disposição constante do projeto 
da Lei n. 8.974/95, que veiculava idêntica faculdade outorgada 
à CNTBio. Precedente do STF (ADIN n. 1.086-7/SC, Rel. Min. 
llmar Galvão, in DJU de 16/09/94, pág. 24.279); c) pela vedação 
contida no art. 82, VI, da Lei 8.974/95, diante da qual se conclui 
que a CNTBio deve expedir, previamente, a regulamentação re
lativa à liberação e descarte, no meio ambiente, de organismos 
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geneticamente modificados, sob pena de se tornarem ineficazes 
outras disposições daquele diploma legal, pelo que, à máquina 
de norma regulamentadoras a respeito do assunto, até o mo
mento presente, juridicamente relevante é a tese de impossibili
dade de autorização de qualquer atividade relativa à introdução 
de OGM no meio ambiente; d) pelas disposições dos arts. 82, VI, 
e 13, V, da Lei n2 8.974/95, que sinalizam a potencialidade lesiva 
de atividade cujo descarte ou liberação de OGM, no meio am
biente, sem a observância das devidas cautelas regulamentares, 
pode causar, desde incapacidade para as ocupações habituais 
por mais de 30 dias e lesão corporal grave, até a morte, lesão ao 
meio ambiente e lesão grave ao meio ambiente, tal como pre
visto no art. 13, §§ 12 a 32

, da Lei n. 8.974/95, tipificando-se tais 
condutas como crimes e impondo-lhes severas penas. 

VI- A existência de uma situação de perigo recomenda a tutela 
cautelar, no intuíto de se evitar - em homenagem ao princípios 
da precaução e da instrumentalidade do processo cautelar -, 
até o deslinde da ação principal, o risco de dano irreversível e ir
reparável ao meio ambiente e à saúde pública, pela utilização de 
engenharia genética no meio ambiente e em produtos alimentí
cios, sem a adoção de rigorosos critérios de segurança . 

VII - Homologação do pedido de desistência do Ibama para fi
gurar no polo ativo da lide, em face da superveniência da Medi
da Provisória n . 1.984-18, de 01/06/2000. 

VIII - Preliminares rejeitadas, apelações e remessa oficial, tida 
como interposta, improvidas. 

AC 2000.01.00.014661-1/DF; Apelação Cível, juíza Assusete Ma
galhães, 2a Turma, 15/03/2001, DJ, p. 84. 

O aresto transcrito ilustra de forma completa a aplicação do prin
cípio da precaução, porquanto tratou de novas tecnologias que não 
apresentavam ainda estudos avançados sobre sua ação sobre o meio 
ambiente de forma generalizada. Como se depreende, o princípio da 
precaução não tem por escopo impedir o avanço tecnológico, mas criar 
bases para a implantação do desenvolvimento científico com a obser
vância da garantia constitucional do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, agindo como um contrapeso à ganância desmedida do 
ganho exclusivamente econômico. 
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Inconstitucionalidade da lei e administração 
pública: breve estudo sobre a possibilidade 

de desaplicação da lei 
Marcelo Aguiar Machado1 

1 Introdução e panorama histórico 

O presente artigo tem como objetivo realizar uma reflexão acerca 
da possibilidade de, no direito brasileiro, a administração pública exa
minar a inconstitucionalidade de uma lei e, feita essa análise, deixar de 
aplicar a lei que venha a considerar incompatível com a Constituição. 

Essa discussão, que aparece em todos os países que adotam consti
tuição rígida e impositiva perante os poderes estatais, não é nova e já vi
nha sendo enfrentada antes do advento da Constituição da República Fe
derativa do Brasil de 1988, seja pela doutrina, seja pelo Poder Judiciário. 

O Supremo Tribunal Federal, antes da Constituição de 1988, por 
diversas vezes reconheceu a possibilidade de o chefe do Poder Exe
cutivo afastar a aplicação de determinado dispositivo legal com fun
damento em sua incompatibilidade com a Constituição. Os primeiros 
precedentes2 foram construídos em um momento em que não existia 

1 Juiz federal substituto da 2il Vara da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso. 
2 

Mandado de Segurança 7.243, relator: ministro Luís Galloti, julgamento: 
20/01/1960, Revista de Direto Administrativo, vol. 59, jan./mar. 1960, p. 338-53 
e Representação 512, acórdão de dez. 1960, relator: ministro Pedro Chaves, 
publicado na Revista de Direto Administrativo, vol. 76-308. 
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no Brasil, ainda, um controle abstrato e concentrado de constitucio
nalidade e isso foi expressamente mencionado corno um dos motivos 
para, à época, admitir-se a competência da administração. públi~a. para 
examinar, em abstrato, a inconstitucionalidade de urna le1 e, venficada 
esta, mediante decreto do chefe do Poder Executivo, determinar a sus-
pensão da execução da lei viciada. _ , . 

No entanto, mesmo com a adoção da representaçao genenca con
tra a inconstitucionalidade da lei, surgida com a Emenda Constitucional 
16/1966 e mantida pela Constituição de 1967, que inaugura, na ordem 
jurídica brasileira, essa forma de controle abstrato de constitucio~ali~a
de a ser instaurado exclusivamente pelo procurador-geral da Republica, 
co~tinuou o Supremo Tribunal Federal a considerar legítima a atitude 
do Poder Executivo em negar-se a aplicar urna norma inconstitucionaP. 

Essas decisões, e a doutrina que nesse mesmo sentido apontava, 
apoiavam-se nos fundamentos de que lei in~o~s~tuci_?nal é nula e n~o 
produz efeitos e de que a defesa da Conshtutçao nao era, no Brasil, 
monopólio do Poder Judiciário4

• 

2 Situação do problema após advento da Constituição de 1988 

Com o advento da Constituição de 1988, a possibilidade de rejei
ção de aplicação de lei considerada inconstitucional passou a ser ~ues

tionada frente à ampliação do leque de legitimados para a propositura 
da ação direta de inconstitucionalidad~, a abarc~r não sornent~ o .pro
curador-geral da República, mas tambern o prestdente da Repubhca e 
o governador de estado (art. 103, I e V), ent.re outros. . 

Diante do acesso direto a um pronunCiamento do Supremo Tnbu
nal Federal, em via principal e abstrata, inclusive com a possibilidade 
de suspensão imediata da eficácia da norma impugnada (art.. 102, !' 
p), passou-se a defender que, em contrapos~ção, não se devena mrus 
admitir que esses legitimados pudessem, urulateralrnente, negar cum
primento à lei considerada inconstitucional5

. 

3 Nesse sentido Mandado de Segurança 13.950-SP, relator: ministro Amaral 
Santos, Revist; de Direto Administrativo 97/116 e Representação 980-SB relator: 
ministro Moreira Alves, RTJ 96/496, 500. 

4 Para maiores detalhes sobre os fundamentos, julgados e doutrinadores: Ro
naldo Poletti (2000: 129-48), Caio Tácito (1960: 339-50) e Luís Roberto Barroso 
(1990: 393-6). ' 

s Citando trabalhos doutrinários nesse sentido, mas adotando posição contra
ria: Gustavo Binenbojm (2004: 234-5). 
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Esse entendimento, porém, ainda deixava em aberto uma série 
de casos em que não se detinha a legitimidade para instaurar o pro
cesso abstrato de inconstitucionalidade, corno é o caso dos prefeitos, 
e, mesmo para os legitimados, essa propositura não era sempre possí
vel, corno ocorria, por exemplo, no caso de normas anteriores à Cons
tituição6. 

Assim, caso se levasse em conta apenas essa objeção, o resulta
do seria que os prefeitos, por não terem sido contemplados entre os 
legitimados para instaurar o processo abstrato de constitucionalida
de, teriam competências mais amplas do que as dos demais chefes 
do Poder Executivo, dos estados-membros e da União. Além disso, a 
outorga de legitimidade para propositura de ação direta de inconsti-
tucionalidade, isoladamente, não é argumento suficiente para, por si 
só, contrapor-se a todos os fundamentos levantados pelos defensores 
da possibilidade de rejeição da norma inconstitucional pelo Poder 
Executivo7

• 

De outro lado, com a promulgação da Constituição da Repúbli
ca Federativa do Brasil de 1988, há, de fato, um reforço substancial 
dos instrumentos de controle abstrato da constitucionalidade das leis, 
movimento esse intensificado pelo poder constituinte de reforma. No 
entanto, a partir daí também ocorre, no Brasil, urna mudança signi
ficativa quanto à visão que se tinha a respeito da força normativa da 
Constituição e do papel da interpretação constitucional, o que acabou 
por provocar urna modificação na extensão e no sentido do princípio 
da legalidade, bem corno fez surgir urna intensa constitucionalização 
do direito infraconstitucional8• 

6 
Caso especificamente abordado no parecer citado acima: Luís Roberto Bar
roso (1990: 393-6). Com a regulamentação do art. 102, § 12, da CF pela Lei 
9.882/1999, desde que esteja em causa a violação de preceitos fundamentais 
constitucionais, é possível aos legitimados (art. 22, I), em caráter subsidiário 
aos demais instrumentos de controle direito e abstrato de constitucionalida
de (art. 42

, §12
), o ajuizamento de ação de descumprimento de preceito fun

damental perante o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de discutir a 
validade de lei ou ato normativo municipal ou anterior à Constituição; de ato 
regulamentar que viole o princípio da legalidade, entre outros. Sobre o tema: 
Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet 
Branco (2007: 1102-21); Luís Roberto Barroso (2004: 215-60). 

7 Cf. Gustavo Binenbojm (2004: 237-40). 
8 

Não seria apropriado listar, aqui, as diversas obras de peso escritas após a 
promulgação da Constituição de 1988 a respeito desses temas. Cite-se, en-
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Dentro dessa nova perspectiva, afirma-se "um efeito 
das normas constitucionais, cujo conteúdo material e 

-···~•·v~Jlrt'f 

irradia, com força normativa, por todo o sistema jurídico" 
2007: 217), de forma que a Constituição passa a impor não apenas 
supremacia formal aos poderes constituídos; impõe a estes 
que executem suas funções tendo como parâmetros o conte6do 
valores ali adotados e protegidos, de forma a concretizá-los em 
as decisões e atos praticados. De outro lado, dessa consti 
zação do ordenamento jurídico e do amplo reconhecimento da 
cácia imediata das normas da Constituição decorre a plena e 
vinculação da administração pública às normas (regras e 
constitucionais9

, o que acaba por transmutar o próprio princípio 
legalidade10

• 

tretanto, por apresentar uma visão panorâmica das diversas questões postaS 
pelas novas posturas perante o Direito Constitucional: Luís Roberto Barroso 
(2007: 203). 

9 Sobre o terna, João Batista Gomes Moreira (2005: 405) faz a seguinte consi
deração: "O princípio da legalidade, mesmo para o administrador, deve ser 
compreendido não como um limite intransponível, mas urna das referências 
na promoção do interesse público primário -que nem sempre coincide com 
a expressão literal da lei - a partir das normas e princípios constitucionais. 
Antes não se admitia pudesse a Administração reportar-se autônoma e dire
tamente à Constituição, todavia, tendo-se nesta inserido um capítulo espe
cífico da Administração Pública, parece indiscutível tal abertura ao agente 
administrativo, dentro de sua esfera de competência, e não apenas ao juiz". 
A respeito da substituição da lei pela Constituição corno fundamento do agir 
administrativo e enquanto critério imediato de decisão administrativa, a le
gitimar a expedição de regulamentos para execução direta da Constituição, 
sem intermediação do Legislador, merece registro a decisão proferida na Me
dida Cautelar na ADC 12, relator ministro Carlos Britto, em que o Supremo 
Tribunal Federal, com base na força normativa dos princípios constitucionais 
da administração pública, reconheceu a possibilidade de o CNJ expedir re
gulamentos para execução direta desses princípios, mesmo que sem inter
mediação do legislador. Sobre esses temas, veja-se, ainda, Paulo Otero (2003: 
733-43). 

10 "Supera-se, aqui, a ideia restrita de vinculação positiva do administrador à 
lei, na leitura convencional do princípio da legalidade, pela qual sua atua
ção estava pautada por aquilo que o legislador determinasse ou autorizasse. 
O administrador pode e deve atuar tendo por fundamento direto a Cons
tituição e independentemente, em muitos casos, de qualquer manífestação 
do legislador ordinário. O princípio da legalidade transmuta-se, assim, em 
princípio da constitucionalidade ou, talvez mais propriamente, em principio 
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Nesse sentido é que a doutrina vem defendendo o abandono do 
riJ1dpio da legalidade em prol do princípio da constitucionalidade11, 

p ressaltar a vinculação da administração ao ordenamento jurídico 
~mo um todo, ou seja, ao direito12

, abandonando-se com isso a visão 
de adnUnistração pública como mera executora de decisões já tomadas 
pelo legislador infraconstitucional. 

Seria incongruente reconhecer, de um lado, essa vinculação direta 
e imediata à Constituição e uma nova configuração do princípio da le
galidade, mas, de outro, impor à administração pública, ao se deparar 
com um conflito insolúvel entre a Constituição e a lei, que tivesse de 
aplicar esta em desapreço daquela. 

Nesses termos é que entendo caber a todo agente da administra
ção pública, no exercício de suas atribuições e prerrogativas, o exame 
da constitucionalidade da lei. No entanto, tendo em vista a estrutura 
hierarquizada da administração pública e a necessidade de esta efetu
ar uma aplicação isonômica das normas constitucionais e infracons
titucionais, essa possibilidade de exame da constitucionalidade não 
leva, automaticamente, à possibilidade de recusa da aplicação da lei 
quando o agente da administração conclua pela sua inconstituciona
lidade13. 

Os agentes hierarquicamente subordinados e, assim, vinculados 
à interpretação adotada pela autoridade detentora de poder hierárqui
co deverão, em regra, representar ao agente superior, informando a 
inconstitucionalidade detectada e solicitando orientação. Apenas em 
casos limites, em que poderia ocorrer a prática de crime em razão de 

da juridicidade, compreendendo sua subordinação à Constituição e à lei, 
nessa ordem" (Barroso, 2007: 238). 

11 João Batista Gomes Moreira (2005: 406) cataloga as novas denominações 
propostas pela doutrina: "Visto sob esses aspectos, o princípio da legalida
de vem adquirindo, ao longo do tempo, a versão de princípio da legitimida
de (Diogo de Figueiredo Moreira Ne~o), princípio da juridicidade (Eduardo 
Soto Kloss e Cármen Lúcia Antunes Rocha) e princípio da constitucionalidade 
(Juarez Freitas) ou da supremacia constitucional". 

12 Corno diz o próprio art. 212, § 112, I, da Lei 9.784/1999. 
13 Adota-se, aqui, a distinção doutrinária entre o exame de constitucionalida

de, de um lado, e as consequências daí decorrentes, de outro. Essa distinção 
teria sido formulada pelo doutrinador português Cunha Valente e, atual
mente, é utilizada com frequência pela doutrina europeia na análise do tema 
em questão. Sobre a distinção, vejam-se: Rui Medeiros (1999: 237) e André 
Salgado de Matos (2004: 163). 
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cumprimento de lei manifestamente inconstitucional ou quando se 
configure risco de dano irreparável a bens jurídicos fundamentais 
como a vida, a integridade física e a dignidade da pessoa hurnanat; 
é que, então, estaria aberta, até mesmo ao agente público subalterno~ 
hierarquicamente subordinado, a possibilidade de negar-se a aplicar 
lei inconstitucional. · 

Já quanto à autoridade detentora de poder hierárquico, como 0 

são os chefes do Poder Executivo, é possível não só o exame da compa
tibilidade das leis infraconstitucionais com a Constituição; cabe a estes, 
ainda, ditar aquela interpretação que, de forma mais eficaz, concretize 
os valores constitucionais, o que inclui, no limite, determinar que seus 
subordinados deixem de aplicar alguma lei em razão de sua inconsti
tucionalidade. 

Essa possibilidade decorre não só do princípio da constitucio
nalidade e da vinculação à Constituição, mas do fato de que, "con
soante entendimento do Supremo Tribunal Federal, o princípio da 
supremacia da Constituição não se compadece com uma orientação 
que pressupõe a validade da lei inconstitucional", de forma que "o 
reconhecimento da validade de uma lei inconstitucional - ainda que 
por tempo limitado - representaria uma ruptura com o princípio 
da supremacia da Constitucional" (Mendes; Martins, 2001: 316). Por isso 
que, em razão da concessão de medida cautelar, em regra, volta a ser 
aplicável a legislação anterior acaso existente, nos termos do parágra
fo 22 do art. 11 da Lei 9.868/1999, o que não representa caso típico de 
efeito repristinatório, mas tão somente o reconhecimento de que a lei 
inconstitucional não possui força jurídica sequer para revogar a lei 
anteriormente vigente15• Isso indica que não há, na lei inconstitucio
nal, força jurídica suficiente a justificar sua imposição à administra
ção pública e ao Poder Executivo16

• 

14 Cf. Gilrnar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Go
net Branco (2007: 239) e J. J. Gomes Canotilho (1993: 584). 

15 Cf. Gilrnar Ferreira Mendes e lves Gandra da Silva Martins (2001: 210) e 
Gustavo Binenbojrn (2004: 172-3). 

16 Seria mesmo incongruente que a administração ficasse, de um lado, obriga
da a aplicar lei que entendesse inconstitucional, mas, ao aplicá-la, tivesse, 
em seguida, o dever de anular o ato inconstitucional e de reparar os danos 
causados por essa aplicação. Ou seja, se negaria o dever de impedir o dano 
e a inconstitucionalidade; mas se imporia o dever de reparação de danos e 
de restauração do estado de constitucionalidade. Reconhecendo a existência 
dessa contradição ou paradoxo, mas, ainda assim, negando a existência de 
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. Essa !mposição de cumprimento de lei inconstitucional p 1 d 
..... intstraçao públ' d . - e a a -
JJ"""-- Ica, a emais, nao parece ter suporte 
sunçao de constitucionalidade das leist7 p . . 1 em uma pre-, . ' nncipa mente no Brasil 
q~~: ro~na ~onstitu~ção prevê a ação declaratória de consti~c:: 
n 1 a e, ota a de efeito vinculante para a administração úbl' 
§ 2Q do art. 102 da Constituição de 1988ts . 1 ~ . Ica. O , . . , ao vmcu ar a admm1st -
pubhca dueta e indireta à decisão que d I raçao 
a constitucionalidade de uma lei para ec ara,. eml processo _objetivo, 

f , . ' possutr a gum sentido e ter 
ar~~ e lC:Cla, 'fa~ supor que, antes dessa declaração vinculante a 
a. m7~t~çao pu~hca :stava apta a afastar a presunção de consti~-

d
Ciona I la.~ e, assim, por em causa a constitucionalidade presumida 
e uma e1 . 

De outro lado da co tA · d . , mpe enCia e desaplicação de lei inc f 
tucwnal também não parece decorrer nenhuma violação à se ons_ I-

de Po~:res, a não ser que esta seja visualizada de forma abstr~::ç;~ 
sua feiçao prevalente em um Estado de direito l'b I , 
"coincidência t 1 _ A 1 era' em que ha uma 
287Po Ao t ~t~ entre separaçao organica e funcional" (Matos 2004· 

· con rano, a Constituição de 1988 desenh ' · · 
tema de distribuição de atribuições que se entrelaça~ u::~e~:~:~: 
por formas de controles recíprocos e cumulativoszt. ' p 

urna com tA · · . 
ministra _pe e~ct~ cons?tucwnal de rejeição da lei inconstitucional ela ad-

17 ça~ pubhca, VeJa-se Paulo Otero (2003: 709-15). p 
Sobre as drversas teorias a respeito da resun - - . . . 
dade e as respectivas críticas: And , S f d çao de nao mconstitucwnali
Medeiros (1999: 224-36). re a ga 0 de Matos (2004: 258-76) e Rui 

18 O§ 22 acrescido ao art. 102 da Constitu' -
tucional3, de 17/03/1993, atribuiu f . IÇ~o de 1988 pe~a Emenda Consti
Executivo às decisões definiti ~ erto:J:mculante relativamente ao Poder 
bunal Federal nas ações decla::~óri:s~nto pr?fer~das pelo Supremo Tri
dificação introduzida 1 e constitucronalrdade. Com a mo-
vm· cul - . pe a Emenda Constitucional 45 de 08/03/2004 

açao continua mas co ' , essa 

~:~~~~~~;~~~ora: o~ ef~ito~ v~~k~i~:~:o~~t:::i!~vn;:::t:ç~~ ao;~~~ 
19 Cf L , Ireta e mdrreta, nas esferas federal, estadual e municipal" 

. ms Roberto Barroso (2004· 66) G . . 
20 

• e ustavo BmenboJ·m (2004: 240-2) 
Sobre esse t · d · 

21 
ema, am a, Rui Medeiros (1999: 221-4). 

r.:m exemplo já antigo do exercício com a tilh d d . . - , 
VIsão constitucional de possibil' d d d p r a o e .atrtbmçoes e a pre-
com fundamento em inconstitu r_ a ~ ·de veto pelo presrdente da República 
blico (art. 66 § 12 da CF) E c~ona I ade ou contrariedade a interesse pú-
pelo STF de ~úrn~l . ul. , mais recentemente, a possibilidade de adoção 

as vmc antes (art. 103-A da CF). 
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Dentro da distribuição constitucional de atribuições, é certo que 
cabe, constitucionalmente, ao Poder Executivo aplicar as determina
ções legais e disso decorre, necessariamente, uma competência ad
ministrativa de interpretação normativa, pois não há como se adotar 
nesse ponto, a já superada concepção de que seja, de alguma forma' 
possível uma execução mecânica da lei22• De outro lado, essa impre: 
cindível interpretação há de ser tal e qual aquela realizada pelo Poder 
Judiciário, de forma a abarcar, inclusive e necessariamente, a interpre
tação sistemática e teleológica23

• 

Com razão, a aplicação de uma lei pressupõe e se funde na sua in
terpretação perante o caso concreto, quando então é possível se extrair 
a norma. E essa interpretação, para ser completa, depende da solução 
de eventual conflito entre normas aparentemente aplicáveis24 ao caso, 
inclusive através da utilização do critério hierárquico. Aparecem aí as 
mesmas razões que levaram, mesmo inexistindo previsão constitucio
nal genérica25 dessa competência, ao reconhecimento da possibilidade 

22 Sobre a função administrativa dentro do quadro geral da atualidade, Pau
lo Otero observa que "a ideia liberal de uma Administração serva da lei, 
obediente e passiva a tudo quanto o legislativo vai produzindo se mostra 
hoje desesperadamente ultrapassada: (i) o poder administrativo goza de 
uma legitimidade constitucional e política idêntica aos demais poderes do 
Estado; (ii) a função administrativa é detentora de um protagonismo único e 
insubstituível na concretização do modelo constitucional de Estado de bem
estar; (iii) a estrutura do ordenamento jurídico revela uma complexidade 
normativa totalmente inimaginável no século XIX; (iv) por último, antes de 
os tribunais serem confrontados com conflitos normativos, designadamente 
com antinomias jurídicas, os órgãos administrativos são surpreendidos com 
sua presença e a necessidade inevitável de ultrapassar" (Otero, 2003: 657). 

23 Cf. Rui Medeiros (1999: 187-8/224) e João Batista Gomes Moreira (2003: 84-6). 
24 Sobre as antinomias e os critérios para solução, com uma abordagem ligada 

à teoria geral do direito: Norberto Bobbio (1995: 69-114). Sobre a relação en
tre antinomia jurídica e a administração pública, veja-se: Paulo Otero (2003: 
639-715), que defende, como regra, a possibilidade de solução de antino
mias pela administração pública, inclusive para que se cumpra o princípio 
da igualdade. Entretanto, quanto à possibilidade de utilização pela admi
nistração pública do critério hierárquico para a solução dessas antinomias, 
entende o autor que é possível apenas o exame da validade da norma hierar
quicamente inferior; como regra, porém, nega a possibilidade de declaração 
de sua invalidade e de rejeição de sua aplicação. 

25 É verdade, porém, que "a Constituição de 1787, embora não previsse gene
ricamente a desaplicação de toda e qualquer norma inconstitucional, admi-
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de controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário nos Estados 
Unidos da América. 

E disso não decorre nenhuma invasão às atribuições do Poder Ju
diciário, que permanece sendo o competente para, por último e de for
ma definitiva e vinculante, decidir sobre a constitucionalidade ou não 
de uma lei, definindo a interpretação que irá prevalecer. Não há, ainda, 
nenhum desmerecimento do Poder Legislativo, mas apenas cumpri
mento da Constituição, que está acima de todos esses Poderes e, assim, 
é limite válido ao exercício de suas competências. Nesses termos, é que 
se reconhece ao particular direito de, passiva e pacificamente, negar-se 
a obedecer a dispositivo legal que entenda incompatível com a Cons
tituição, assumindo os riscos de uma decisão judicial contrária26• Essa 
faculdade, reconhecida por todos, nunca foi acusada de menosprezar o 
Poder Legislativo ou mesmo de desrespeitar as suas atribuições consti
tucionais. Também não o é a possibilidade de recusa de aplicação de lei 
inconstitucional pelo Poder Executivo. 

Outro argumento levantado contra essa competência é o da in
segurança jurídica que ela poderia trazer. É certo que a própria possi
bilidade de o Poder Judiciário declarar uma lei inconstitucional gera 
insegurança jurídica, enquanto que a adoção de um sistema de controle 
difuso de constitucionalidade possibilita a profusão de conclusões di-

tia já expressamente a competência dos tribunais para desaplicarem direito 
estadual que violasse a Constituição ou as leis federais (art. VI, 2)" (Matos, 
2004: 85). 

26 Deve-se ressaltar, porém, que a relação e a vinculação do particular à Cons
tituição e à lei são diversas daquelas experimentadas pela administração pú
blica, pois, quanto a esta, não está em jogo o espaço de liberdade decorrente 
da autonomia privada. No caso específico, porém, ambas as resistências pas
sivas às leis inconstitucionais, caso seja ao final confirmado o vício pelo Po
der Judiciário, não levam à aplicação de nenhuma sanção, de forma que, sem 
distinção, a decisão futura legitima a conduta passada. Nesse sentido, Rui 
Medeiros (1999: 164-7) anota que mesmo a doutrina portuguesa que afirma 
a necessidade de obediência a leis inconstitucionais não consegue apontar 
qual sanção seria aplicável aos que ocupam os órgãos superiores da admi
nistração no caso de descumprimento desse dever, caso o Poder Judiciário 
viesse a confirmar esse juízo prévio de inconstitucionalidade. Negando a 
existência de responsabilidade civil da administração pela correta negativa 
de aplicação de leis inconstitucionais, mesmo que inexistisse competência 
para tanto, por se tratar de "violação de uma proibição de desobediência a 
uma acto jurídico que é, ele próprio, proibido", veja-se André Salgado de 
Matos (2004: 457-9) . 
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vergentes no exame de constitucionalidade de uma mesma lei. Aqueles 
que, antes do reconhecimento judicial da inconstitucionalidade, apli
caram a lei viciada, tinham por base ato estatal dotado de presunção 
de legitimidade, o que não impede o exame da inconstitucionalidade 
pelo Poder Judiciário, nem, em regra e salvo casos em que a insegu
rança daí decorrente chegue a comprometer fortemente outros valores 
constitucionais27, a declaração de nulidade da lei com efeitos ex tunc. Já 
a possibilidade de todos os juízes analisarem a inconstitucionalidade, 
enquanto questão prejudicial, também potencializa a ocorrência de de
cisões contraditórias e com sinais trocados a fomentar uma inseguran
ça nos destinatários da lei. Isso sem falar na insegurança naturalmente 
gerada pela concepção já assentada de força normativa dos prinápios 
jurídicos e a constante utilização, na legislação constitucional e infra
constitucional, de conceitos indeterminados e de cláusulas gerais. 

Tudo isso demonstra que a segurança jurídica continua a ter im
portância no atual estágio do Estado democrático de direito, mas essa 
importância não apresenta a mesma intensidade que era sentida no Es
tado liberal, de forma que a sua realização é um dos objetivos buscados, 
e não o único ou mesmo o mais importante. Diante disso e do sistema 
constitucionalmente adotado, não vislumbro, de forma peremptória 
e prima facie28, nenhum aumento substancial e intolerável da insegu-

27 Art. 27 da Lei 9.868, de 10/11/1999. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei 
ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de ex
cepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por m~ioria 
de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaraçao ou 
decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de ?utro 
momento que venha a ser fixado. Sobre o fundamento constitucional e a mter
pretação que se deve dar a este dispositivo, cf. Daniel Sarmento (2001). Sobr: a 
relação entre a possibilidade de concessão de efeitos prospectivos à declaraça~ 
de inconstitucionalidade pelo Tribunal Constitucional e a fiscalização adnu· 
nistrativa de constitucionalidade, cf. André Salgado de Matos (2004: 250-7). 

28 Isso não retira a importância da análise prévia do princípio da segurança 
jurídica para o exercício da competência de rejeição administrativa de 
inconstitucional, a ser ponderado com os demais perante o caso concreto, 
pedindo, em alguns casos de insegurança lesiva e intensa, o exercíci~ 
competência. Contra, apontando a insegurança jurídica como empecilho 
reconhecimento de uma competência constitucional de rejeição de auJu.~~"·-
de lei inconstitucional pela administração pública, cf. Paulo Otero (2003: 
715). Essa conclusão de Paulo Otero, entretanto, parece contraditória 
às suas demais considerações a respeito da atual posição da 
pública perante a lei e a Constituição e da afirmação de uma "visão 
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rança para os cidadãos e administrados em razão da possibilidade de 
a ~d~stração pública, por meio de seus superiores hierárquicos, 
jund1camente responsáveis por essa sua decisão e mediante motiva
ção suficiente, determinar a não aplicação de uma lei por considerá-la 
inconstitucional. Ao contrário, essa insegurança não é nem diferente 
nem superior àquela decorrente da competência administrativa para 
interpretar as leis e demais atos normativos que regem a função admi
nistrativa29, nem há que se apontar uma predestinação ao abuso dessa 
competência pela administração pública30• 

logicamente activa da Administração Pública na determinação do sentido da 
própria l~galidad~ vinculativa", que, por si só, já representam uma insegu
r~ça mm~o s~penor ao reconhecimento de uma competência de rejeição da 
lei mconshtucwnal, se entendida nos termos do aqui defendido. 

29 A c_o~petência administrativa de determinação e interpretação do direito 
aphcavel apresenta-se complexa e difícil diante da "pluralidade de fontes 
integrantes ?a_ legalidade administrativa" e de um "sistema jurídico que se 
encontra hoJe Impregnado de uma considerável conflitualidade normativa" 
(?tero, 200~: 639/700-1}, i~so sem falar na atual complexidade da própria ati
VIdade de mterpretaçao JUrÍdica. Além disso, caberá à administração dialo
gar com os demais intérpretes do direito, em especial com o Poder Judici
ário. Sobre a relação entre a jurisprudência consolidada dos Tribunais e a 
atuação da administração pública, cf.: Juarez Freitas (1999: 172-9). Por outro 
lado, como a natureza vinculante de uma determinada decisão proferida em 
controle a~strato (art. 102, § 22, da CF) abrange não só sua parte dispositiva 
mas ta~b~m se~s fundamentos determinantes, caberá aos órgãos superiores 
da admrrustraçao um exame quanto à existência de lei de idêntico teor ao 
daquel_a julgada inconstitucional, determinando, por ato regulamentar, em 
cumpnmento à decisão tomada pelo STF, a sua não aplicação. É certo que, 
neste c~so, o fundamento não será o da inconstitucionalidade, mas sim o da 
força vmculante da decisão do STF. Isso não afasta certa semelhança com a 
competência ora examinada, principalmente tendo em vista a dificuldade 
?e se apontar a extensão desses efeitos e a semelhança ou não entre a lei ob
jeto do julgamento e a que não o foi expressamente. De outro lado, também 
a for_ç~ vinc~lante de súmulas do STF demanda dos órgãos superiores da 
adm~st~açao o estabelecimento de instruções aos agentes públicos sobre 
a aplicaçao ou desaplicação de leis que, em boa parte das vezes, nem se
quer foram analisadas pelo STF, mas guardam tal semelhança com o caso 
tratado, que também seriam atingidas pela força vinculante do enunciado 
surnular editado. Sobre a extensão do efeito vinculante e sobre necessidade 
d~ providências por parte da administração para cumprimento das súmulas 
VInculantes, cf. Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo 
Gustavo Gonet Branco (2007: 914-20/1031-5/1217-28). 

:.. Cf. André Salgado de Matos (2004: 233-9). 
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Além disso, o atual sistema jurídico brasileiro dispõe de uma sé
rie de contrapesos, com o objetivo de minimizar ou neutralizar essa 
insegurança jurídica. Nesses termos é que a Constituição prevê a ação 
declaratória de constitucionalidade31, cuja decisão é dotada de eficácia 
contra todos e efeito vinculante "relativamente aos demais órgãos do 
Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esfe
ras federal, estadual e municipal"32

• Além disso, todos os prejudicados 
poderiam contestar a decisão administrativa, requerendo, inclusive, 
medidas de urgência para sanar algum dano irreparável ou de difícil 

reparação33. 

3 Conclusão. Esboço de regime jurídico da recusa de aplicação 
de lei inconstitucional pela administração pública 

Feitas essas considerações, todas na defesa da possibilidade de 
desaplicação de lei inconstitucional pelo Poder Executivo, é importan
te, por fim, tentar esboçar o regime jurídico específico e as limitações 
dessa competência. 

Primeiro, reitero que, se cabe a todo e qualquer agente público 
o exame da inconstitucionalidade da norma, a não aplicação da lei 
considerada inconstitucional após esse exame, em regra, só é possível 
quando determinada pelos chefes do Poder Executivo34

, pelas autori
dades superiores das entidades da administração direta e indireta e 
órgãos não subordinados administrativamente ou pelas autoridades 
superiores com atribuição para estabelecer, de maneira vinculante, a 

31 Em complemento a esse instrumento, caberia ainda a utilização da arguição 
de descumprimento de preceito fundamental para que se obtivesse a de
claração de constitucionalidade de direito estadual ou municipal, conforme 
defende, em obra doutrinária, o ministro Gilmar Ferreira Mendes (Mendes; 
Coelho; Branco, 2007: 1105-6). 

32 Art. 102, § 22, da Constituição de 1988, redação dada pela EC 45/2004. 

33 Art. 273 do Código de Processo Civil. 

34 Cf. Gustavo Binenbojm (2004: 242) e Rui Medeiros (1999: 236-50). Há pelo 
menos dois julgados proferidos já na vigência da Constituição de 1?88,_ aco
lhendo a possibilidade de recusa de aplicação de uma lei inconstituoonal 
pelos chefes do Poder Executivo, um do Supremo Tribunal Federal (ADI-MC 
221/DF, relator: ministro Moreira Alves, DJ de 22/10/1993, p. 22251, emen
ta vol. 01722-01, p. 00028) e outro do Superior Tribunal de Justiça (REsp 
23.121/GO, relator: ministro Humberto Gomes de Barros, P Turma, Df de 
08/11/1993, p. 23521). 

ARTIGOS DOUTRINÁRIOS 

interpretação a ser dada às leis35
• Nesses termos, estabelece-se uma res

trição subjetiv~ à competência administrativa para recusar a aplicação 
de norma considerada inconstitucional. 

Além disso, caberá a essa autoridade competente motivar, de for
ma _clara~ sufici~nte~ a su~ decisão, tanto no que diz respeito à configu
raçao d~ m_consht_:Icwnahdade, como no que diz respeito à opção pela 
competencia de nao aplicação das normas inconstitucionais frente aos 
demais meios existentes de defesa da supremacia constitucional e aos 
interesses e valores constitucionais envolvidos. Nesses termos é de-

36 d • I 

v~r essas autondades a defesa da supremacia da Constituição, mas 
ha certa margem de discricionariedade na escolha do meio, optando
se,_por_ exempl?, entre o exercício dessa competência; a propositura de 
açao direta de mconstitucionalidade; ou outro meio qualquer. 

Nesse exercício de ponderação37, caberá o exame da existência ou 
não, de jurisprudência do Tribunal Constitucional em casos semefuan-

35 ~dicax:do ~s posições doutrinárias europeias a favor de "uma irrestrita 
dr~s~mm~çao da competência de desaplicação por todas as instâncias ad
mmrstr~tiv~s envolvidas na aplicação da lei", mas com uma "restrição da 
com~et:noa de desaplicação aos topos das hierarquias administrativas e 
aos orgaos hierárquicos"; com exame crítico e conclusão um tanto hetero
doxa, mas ainda a negar essa competência a agentes e funcionários subalter
nos da administração, cf. André Salgado de Matos (2004: 402-13). Também 
adotando posição diferente, João Batista Gomes Moreira (2003: 87) defende 
que, "ocorrendo situação inequívoca, não será condenada a atitude da Ad
ministração destinada a preservar os valores constitucionais maiores, com a 
r:ssalva ~e ~ue tal oc~rr~ apenas no âmbito da administração julgadora (en
tidades, orgaos e comissoes que decidem litígios e aplicam penas no âmbito 
da Administração)". 

36 Andr~ Salgado ?e Matos (2004: 399-400) anota que a grande maioria da 
doutr:na euro~era aponta~ n~tureza vinculante dessa competência, posição 
tambem acolhid~ pelo pr_op:r~ autor. Para compatibilizar essa sua posição 
com a ponderaç~o de pnncrpws defendida em sua obra, parece entender 
o autor portugues que, feita a ponderação e chegando-se a um resultado a 
favor da competência de não aplicação da lei inconstitucional, não haveria 
marg:m de escolha e a competência seria vinculada, devendo a autoridade 
exer~e-la. C?locada nesses termos, não há maiores diferença da posição as
surruda aqur. 

37 
Analis~do a questão frente à moderna teoria dos princípios jurídicos e da 
necessrdade de uma ponderação para a solução da questão, bem como indi
c~do_ uma série de aspectos relevantes para a tomada da decisão de desa
phcaçao da norma inconstitucional, veja-se André Salgado de Matos (2004· 
~1~n. · 
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tes38; a densidade do parâmetro constitucional; a insegurança que a de
terminação de não aplicação trará; a intensidade da lesão causada pela 
lei à Constituição; se a violação à Constituição se dá quanto a preceitos 
dotados de vinculação reforçada, como no caso de direitos fundamen
tais (art. 52,§ 22); a eficácia e a efetividade dos outros meios postos à sua 
disposição para atacar aquela inconstitucionalidade; etc. 

Esses aspectos deverão ser abordados e devidamente explicita
dos na motivação da decisão, sendo que as autoridades, e os entes dos 
quais fazem parte, serão responsáveis, cíveP9 e administrativamente40, 
por essa decisão. Poderá ficar caracterizado, ainda, crime de responsa
bilidade, desde que previsto esse regime para o agente político e desde 
que fique caracterizado que sua intenção deliberada era descumprir a 
lei e atentar contra a Constituição. 

Ademais, o ato e sua motivação serão submetidos a todos os instru
mentos de controle judicial da atividade administrativa, inclusive quanto 
a um possível desvio de poder, quando se verificar que se está tentando, 
por aquela providência, chegar à outra finalidade não contemplada. 

A determinação de não aplicação da lei em razão de sua inconsti
tucionalidade terá efeitos dali para frente, atingindo os procedimentos 
e os atos a serem praticados e que tenham relação com a lei cuja apli
cação foi rejeitada41• Quanto aos atos já praticados, deve ser adotado o 
mesmo procedimento previsto para a anulação de ato administrativo 
ilegal pela própria administração pública (autotutela ou autocontrole), 
com a prévia intimação do beneficiário para que apresente defesa e 
participe do necessário contraditório. 

Nesses termos, e diante de todo esse regime e dessas restrições, 
entendo que o reconhecimento da competência de rejeição à aplicação 
de lei inconstitucional apenas reforça os instrumentos postos no orde
namento jurídico para que se dê a devida observância e concretização 

38 Isso, obviamente, quando não existir efeito vinculante, pois, se houver, será 
esse o fundamento da não aplicação. 

39 Cf. Rui Medeiros (1999: 216). 

40 Na medida em que se viole competência vinculada de não aplicar a lei in
constitucional ou que se utilize, de forma abusiva e em desvio de poder, 
dessa competência. 

41 Caberá à Administração explicitar em sua decisão qual a legislação será, dali 
em diante, aplicada, adotando, se houver, a lei anterior e supostamente revoga
da ou outro dispositivo existente que preencha o vazio jurídico decorrente da 
decisão de não aplicação. Cf. André Salgado de Matos (2004: 462-90). 

ARTIGOS DOUTRINÁRIOS 

1 557 

da Co~~titt:ição, não havendo objeção legal ou constitucional 
sua utihzaçao pela administração pública. para a 
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Os direitos humanos na visão do 
Tribunal Regional Federal da 1 a Região 

Sérgio Santos Melo1 

C t.tu. - dos Estados Unidos da América foi pioneira -A ons I Içao b d f li · 
nh cer que a usca a e a-como direito formalmente posto - ao reco e d 
c tudo se se compreen er da de é direito de todos os seres humanos. on . ' . . . A • 

. . d f 1" e' em essência o que JUStifica a existencia que 0 obJetivo e ser e 1z , ' . 
h mana pode-se afirmar, sem receio de se cometer qualquer ~eresia, 

u ' . 1 daquele desiderato d . "t humanos como meiO para o a cance 
que os Irei os . . a ter cansei-
foram concebidos assim que o pnmeuo homem passou inh 

A • • • • d 0 cam o que o ência racional de sua própria existencia, rmCian. o . 
distinguiria dos demais animais, seres ditos irracwnrus. . d" . d _ 

Contudo, essa simples consciência do eu - talvez p:lo m lVl u 
alismo que a exacerbação dessa consciência acarreta - nao s~ mostra 

d t mbém os demais de sua suficiente para convencer o homem e que a , . 
. . d f lizes donde necessano , . m· tentam e possuem o direito e ser e , 

espeCie d possam 
um arcabouço de ideias e, consequentemente, e r~gras que 

. d h anidade 0 alcance daquele desiderato. 
garantir a to a a um ) "o Direito es-

Assl·m como assevera Fernando G. Jayme (2005: 1' 
' · ' h · d de uma t , feti"vamente cumprindo sua tarefa de servu a umaru a ', . 

ara e r propna vez que, ao aperfeiçoar-se e evoluir cotidianamente, amp Ia a 

1 Juiz federal da Vara única da Subseção Judiciária de Varginha/MG. 
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percepção e dimensão da condição humana, na mesma intensidade da 
evolução da sociedade". 

Mas, partindo-se da pressuposição de que felicidade é um concei
to extremamente vago e mutável pela ótica daquele que dele se utiliza, 
há necessidade de se concretizar, no plano realístico e a partir de ele
mentos mais precisos e objetivos, o significado que se deve emprestar 
à expressão "direitos humanos" . 

Esse processo de concretização do conceito tem como ponto de 
partida a ideia traduzida pelo princípio da dignidade da pessoa huma
na, princípio esse que, embora ainda revele uma boa dose de abstração, 
é significativamente mais palpável do que a simples expressão "direi
tos humanos" e, por extensão, o vocábulo "felicidade". 

A ideia da dignidade da pessoa humana, no entanto, é informada 
pela contingência, ou seja, o momento realístico em que se encontra a 
sociedade. Assim, como a realidade é dinâmica e essencialmente mo
dificável pelas circunstâncias que variam de acordo com a própria evo
lução da humanidade, não é possível elaborar um "tratado de direitos 
humanos" para cada situação. 

Portanto - e neste ponto passo a adentrar no tema desta aborda
gem - , apesar da tendência de se dar uma resposta judicial (uma ques
tão de direito, pois) a todas as aspirações humanas, jurisdicionalizando 
as mais diversas questões sociais, há que se perceber que não é possível 
aquela resposta para todos os problemas da sociedade, razão pela qual 
os "direitos humanos" devem ser vislumbrados antes como um meca
nismo de apresentação/imposição de uma ideia e, apenas depois, como 
regras positivadas de conduta. 

Essa dificuldade de se responder às inúmeras demandas sociais 
em razão do dinamismo inerente à realidade não pode servir como 
álibi para não se buscar uma sistematização jurídica dos direitos huma
nos, os quais não podem ser vistos como meros enunciados de valores, 
mas, sim, como regras dotadas de força cogente, vinculante e efetiva. 

Conscientes dessa necessidade, os ordenamentos jurídicos da 
maior parte dos países - ao menos daqueles ditos civilizados - preve
em o que, em regra, passou-se a denominar de "direitos fundamentais", 
os quais, na maioria das vezes, vêm encartados no corpo da lei funda
mental de cada Estado, o que lhes confere status constitucional. O caso 
brasileiro é exemplo disso, visto que a Constituição da República reser
va o título II para discorrer sobre os direitos e garantias fundamentais. 

Esses, por sua vez, possuem como base principiológica a dignida
de da pessoa humana, razão pela qual não é incomum a utilização da 
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expressão "direitos fundamentais" como sinônima de "direitos huma
nos", vistos que ambos se assentam no aludido princípio. 

Contudo, para se compreender a exata dimensão de uns e outros 
- ao menos no caso brasileiro, que é o que nos interessa nesta aborda
gem -, é necessário evitar essa equivalência de conceitos, pois, se no 
plano de ordenamento jurídico interno destaca-se a utilização da pri
meira expressão, no âmbito do direito internacional utiliza-se "direitos 
humanos", via de regra. 

Mas não é apenas isso que os distingue. Novamente recorrendo 
a Fernando G. Jayme (2005: 3), aprendemos que "os direitos humanos 
sobrelevam-se aos direitos fundamentais, uma vez que a aplicação da
queles, apesar de supletiva, é posterior à destes, somente vindo a ocor
rer quando as instituições nacionais recusaram-se, por qualquer razão, 
a garantir os direitos essenciais do ser humano" . 

Essa visão da prevalência do direito internacional sobre o direito 
interno, ao que a doutrina comumente se refere como monismo interna
cionalista e que teve em Hans Kelsen seu expoente maior, conquanto 
reflita o pensamento da maior parte dos doutrinadores, sempre en
controu dificuldades de acolhimento no seio jurisprudencial, a ponto 
de José Francisco Rezek (1989: 5-6) anotar, verbis: "Se é certo que pou
quíssimos autores, fora do contexto soviético, comprometem-se com 
o monismo nacionalista, não menos certo é que essa ideia norteia as 
convicções judiciárias em inúmeros países do ocidente - incluídos o 
Brasil e os Estados Unidos da América -, quando os tribunais enfren
tam o problema de conflitos entre normas de direito internacional e de 
direito interno". 

Essas considerações de Rezek remontam ao ano de 1989 e, com 
certeza, embora ainda válidas, devem ter sua dimensão reavaliada 
pela constatação da intensa modificação dos cenários jurídico, político 
e econômico mundiais desde quando foram elaboradas. 

Para isso, considerando-se que a crítica que se fazia era exatamen
te a falta de sintonia do Judiciário com a doutrina que, em sua maioria, 
preconizava a prevalência do direito internacional sobre o interno, bus
cou-se no reduzido espectro desta abordagem investigar as recentes 
decisões emanadas do Tribunal Regional Federal da 1 ~ Região no que 
toca ao tema "direitos humanos". 

A partir de uma rápida pesquisa no sistema de consulta de juris
prudência unificada do Conselho da Justiça Federal, foram listadas 29 
ocorrências no TRF 1 í! Região em que houve a utilização, no acórdão, 
da expressão "direitos humanos". 
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. Parcela considerável dessas ocorrências refere-se à análise d 
d1dos de habeas corpus em que se alega 0 e d e pe-
- d . ' xcesso e prazo para co 1 sao a mstrução processual. nc u-

No HC 2008 01 00000742 8/MA d 
nh N · · - , o esembargador federal Touri 

o eto concedeu a ordem ao argumento de -
· · tif , que o excesso de pra 

zo ffiJUS Icavel para encerramento da instru ão do . . -
constit:ui constrangimento ilegal. ç processo cnmmal 

d lCit~do acórdão de sua própria lavra, aquele desembargador fe
era assim asseverou, verbis: 

O processo não apresenta complexidade alguma O d 
pra ' · · ·fi , · excesso e 

zo e ffiJUSti cavei, constituindo constrangimento ilegal. 

O art. 7.5 ~a Co~venção Americana sobre Direito Humanos -
Pacto de Sao Jose da Costa Rica - de 22/11/1969 I d 
no Brasil, pelo Decreto n 678 de o6/ll/1992 d' : promu ga a, . · , , 1spoe que: 

!oda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demo 
a presença de um juiz ou outra autoridade auto;izada ela ~=Í 
a exercer funç~es judiciais e tem direito a ser julgada de~tro de 
um p~azo razoavel ou a ser posta em liberdade sem prejuízo 
prosstga o processo. Sua liberdade pode ser c~nd. . d que 
rantias tctona a a ga-

que assegurem o seu comparecimento em juízo. 

- Também em sede de habeas corpus, em que a principal ar enta-
;:1~:~ ~c ~x~e_sso ~e prazo, o desembargador federal Olindo ~nezes 

or ao CUJa ementa foi a seguinte, verbis: 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TEMPO DA INSTRUÇÃO CRIMI
NAL. EXCESSO DE PRAZO. COAÇÃO ILEGAL. 

1. O .excesso razoável na instrução criminal, justificado pela com
p.lexidade do processo, que não traduz desídia da instância jud.
Cial de combate ao crime, não representa constrangun· ento ilegal! 
No caso todav· t d · , . Ia, es an o o paciente preso por mais de 120 dias 
~em qu_e as informações sequer sinalizem com o termo final d , 
~~,truçao, resta co~gurada a coação ilegal (art. 648, li- CPP). a . 

. _Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem dem -
ra a presença de u · · d ' 0 

m JUIZ, ou e autoridade autorizada pela lei· 
a exercer fun - · d · · · ç~es JU ICiaiS e tem direito a ser julgado dentro de 
um prazo razoavel ou a ser posta em liberdade sem e· , d q . , pr JUIZO e 
1 ue prosst~a o process~". (Decreto n. 678, de 9 de novembro de 

992, art. 7 - Convençao Americana sobre Direitos Humanos.) 
3. Ordem de habeas corpus que se concede. 2 

2 HC2005.01.00.068030-6/MA relator dese b d . 
publicado em 13/01/2006. ' . m arga or federal Olmdo Menezes, 
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007 01 00008251-1, o desembargador fe
Já no julgamento do HC 2d . . dem o fez por entender que a 

inh Neto ao conce era or ' "bil"d 
deral Tour _o ' . ão reventiva apenas na poss1 1 a-
fundamentaçao do dec~et~ ~e ~i~scoJi raria constrangimento ilegal. 
de de prevenção da remciden f A ~ao Pacto de São José da Costa . , - h pressa re erenc1a 
Neste acordao c:.uve ex . sobre Direitos Humanos -,no seu art. 
Rica - Convençao Amencana . d d daquela fundamentação, per-
7Q, item 6, o qual estabelece a necessi a etribunal competente para que 

a possa recorrer ao -
mitindo que a pesso 1 alidade de sua prisão ou detençao 
este "decida, sem demora, s~~re a eJetenção forem ilegais"3. 
e ordene sua soltura se a pnsao ouf . m· al o TRF 1 ª Região, em 

· d na es era cnm ' 
Por seu turno, e am a , o relator o desembargador tambem teve com , 

recente julgamento que havendo justificativa plaus1-
federal Tourinho Neto, entend~u que,_ em rm· I·nal não se poderia falar 

t da mstruçao cr ' 
vel para o prolonga~e~ o tificável uma vez que as normas, ainda que 
em excesso de prazo IDJUS . . , h os devem ser interpretadas 

d · dos dueltos uman , 
envolvam os enomma b T d de O acórdão ficou emen-
atentando-se para o princípio ~a razoa 1 1 a . 
tado da seguinte maneira, verbzs: 

ORPUS INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACTO DE PROCESSO PENAL. HABEAS c . 52 LXXVIII. PRAZO PARA 
s-o JosÉ DA CoSTA RICA. CF/88, ART. I ' PRAZo 

A UVIDAS POR CARTA PRECATORlA. CONCLUSÃO. TESTEMUNHAS O 222 § 22 
JUSTIFICADAMENTE EXCEDIDO. CPP, ART. , d. ·da sem demo-

. d tida deve ser con uzi , 
1. "Toda pessoa deti a o~ re tra autoridade autorizada pela , de um Jmz ou ou 
ra, a presença . . . d. ·to a ser 

1
·ulgada dentro 

fun - · dioais e tem uei 
lei a exercer ço,es JU osta em liberdade, sem prejuízo 
de um prazo razoavel ou ~ser f.berdade pode ser condicionada 
que prossiga o processo. ua I comparecimento em juízo" 

. e assegurem o seu . . 
a garantias qu _ Americana sobre Dueltos 
(destaquei) - art. 7.5 d~ CJon;:.ç~~sta Rica-, de 22/11/1969, 
Humanos- Pacto de Sao os de 06/11/1992. 

1 ada no Brasil, pelo Decreto 678, 
promu g ' . . . dministrativo, são assegurados 
2. "A todos, no âmbito JUdiCial e a . ue arantam a ce-
a razoável duração do processo e os rr:ewsoqm· CI.gso LXXVIII do 

· - " (destaquei) -
leridade de sua trami~aç~~ d 1 . traduzido pela Emenda 
art. SQ da nossa Constitmçao Fe era , m 

Constitucional45, de 3111212004· - ·d de teste-
. d d d instruçao, ouvi a 3. Na hipótese de complexi a , e. a não se pode falar 

munhas mediante carta precatona, o processo, 

b dor federal Tourinho Neto, 3 HC 2007.01.00.008251-1/PI, relator: desem arga 
publicado em 13/04/2007. 
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em excesso de prazo injustificável para a conclusão da instru
ção, ainda que superado o prazo de 81 (oitenta e um) dias. As 
normas devem ser interpretadas atentando-se para o princípio 
da razoabilidade. Não é razoável que um processo, em que há 
testemurilias a serem ouvidas por carta precatória, ainda que 
se cumpra o § 2° do art. 222 do CPP, seja concluído no prazo de 
oitenta e um dias, que é o prazo normal e legal para a conclusão 
da instrução processual criminal. 

Portanto, na análise da argumentação relativa ao excesso de pra
zo para conclusão da instrução do processo criminal, percebe-se que o 
TRF 1

2 

Região vem se escudando no art. 7Q da Convenção Americana 
dos Direitos Humanos -Pacto de São José da Costa Rica -para tri
lhar o entendimento de que, inexistindo uma justificativa razoável para 
o prolongamento do prazo, notadamente a complexidade da instrução, 
não há que prevalecer o decreto de prisão processual, sob pena de mal
ferir o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Ainda no campo do direito processual penal há dois acórdãos da 
lavra do desembargador federal Olindo Menezes que abordam a ques
tão dos direitos humanos, notadamente o Pacto de São José da Costa 
Rica, aprovado no Brasil pelo Decreto 678, de 09/12/1992. 

No primeiro deles o apelante alegava que o tipo penal inscrito no 
art. 168-A do Código Penal - apropriação indébita previdenciária -
cuida de prisão civil por dívida, hipótese rechaçada pelo ordenamento 
jurídico brasileiro em face da aprovação, no âmbito interno, da Con
venção Americana dos Direitos Humanos. Rechaçando a alegação, o 
desembargador federal relator do feito assim se pronunciou, verbis: 

A alegação de se tratar de prisão por dívida, que, no plano civil, 
somente existe em caráter residual e excepcional, não encontra 
porto seguro na presente hipótese que se refere ao cometimento · 
de um crime que tem como elemento do tipo deixar de reco
lher o tributo, cuidando-se, portanto, de prisão penal. Não se 
registra, outrossim, e por idênticas razões, descumprimento 
da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida 
como Pacto de San José da Costa Rica, adotada no âmbito da 
Organização dos Estados Americanos, em San José da Costa 
Rica, em 22/11/1969, e aprovada no Brasil pelo Decreto n. 678, 
de 09/12/1992, no ponto em que afirma que "ninguém deve ser 
detido por dívida" (art. 72).4 

4 

Apelação Criminal 2004.34.00.048428-8, acórdão publicado em 26/01/2007. 
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No julgamento da Apelação Criminal2006.41.00.000012-8, em que 
foi relator o desembargador federal Mário César Ribeiro, vislumbra-se 
aquele que me parece, no âmbito do TRF 1 a Região, o melhor exemplo 
ilustrativo da mudança de paradigmas do Poder Judiciário no tocante 
à efetiva aplicação do principio da dignidade da pessoa humana, nota
damente quanto ao fato de a interpretação da norma interna dever ser 
ditada pela regras do plano internacional. 

Em síntese, tratava-se do caso de uma família de peruanos cuja 
mãe, acometida de um tumor maligno na mama esquerda, havia aden
trado ao Brasil através da cidade de Colorado do Oeste/RO, em busca 
de tratamento para a doença, conforme recomendação de seus médicos 
em Lima, capital do Peru. 

Diante da não recuperação esperada, a genitora e sua família diri
giram-se para a cidade de Barretos/SP a fim de darem prosseguimento 
ao tratamento. Após uma mastectomia que deveria ser seguida de um 
prolongado tratamento de quimioterapia, a paciente e seus oito filhos 
foram à Delegacia da Polícia Federal na cidade de Vilhena/RO objeti
vando regularizar sua situação. 

Foram, então, notificados pela autoridade policial para deixarem 
o país no prazo de oito dias úteis, além de serem autuados em multa. 
Pela defensoria pública foi impetrado habeas corpus na 1 ª Vara Federal 
de Rondônia, sendo concedida ordem para que os pacientes pudessem 
permanecer no país pelo prazo de 40 dias. Findo esse prazo - e como 
a genitora da família ainda estivesse em tratamento -,foi impetrado 
novo habeas corpus, o qual, no entanto, foi indeferido e julgado extinto 
sob o fundamento de litispendência e inexistência de fato novo, uma 
vez que os fatos alegados foram os mesmos da medida anterior. 

Após essa sentença, foi impetrado novo habeas corpus em que se 
alegava a existência de fato novo, consistente em relatório médico do 
Hospital de Câncer de Barretos, que apontava a necessidade da conti
nuação do tratamento, sendo que a iminente deportação ou prisão dos 
pacientes acarretaria nítido constrangimento ilegal de sua liberdade de 
ir e vir, por abuso de poder da Polícia Federal. Esse novo habeas corpus 
foi deferido, sendo que a União ingressou no feito, via apelação, re
querendo a reforma desta última sentença a fim de denegar a ordem 
pleiteada. 

Esses os fatos considerados para julgamento do TRF 1 ª Região. 
Em seu voto, o relator, desembargador federal Mário César Ribei

ro, não conheceu da apelação da União em face de sua ilegitimidade 
recursal ativa, mas analisou o caso em sede de remessa necessária, haja 
vista a concessão da ordem de habeas corpus. 
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Iniciando a análise do m ' · t 1 . .d. "d d d . en o, o reator frisou que reconhecr·a JUn ICI a e 0 ato rmpu d a 
forma da lei fixo gna o, u~a vez que a autoridade policial "na 
nal, por aqu'i se e~~::~~~:a; sardla dos pacientes do território nacio-

b regu armente sob pena de d t -
com ase no artigo 57 da Lei n. 6.815/1980 ~ . . e~or açao, 
Decreto n. 86.715/1981 (cf. fls. 15 e ss.)". /c artigo 98, InCISO I, do 

Entretanto, entendeu aquel I t " 
culiaridades do caso concreto t e re a or que, , ~endo em vista as pe-
pretada com temperamentos 'morna-se necessano que a lei seja inter-

saúde, à vista do princípio da' , di;~~=~:~ q;ando se trata ,d~ pro~eção à 
artigo 12 inciso lli da Co ti"tui - F a essoa Humana' mscnto no 

' . ' ns çao ederal". 
~a~ a Importância dessa decisão não re . d . . -

ao prrncipio da dignidade da ~I e na Simples rermssao 
Constituição Federal uma ve:essoa _hu~~a mserido no art. 12, III, da 
tam nesse primado. , que sao vanas as decisões que se assen-

0 fato é que, ao fundamentar o seu t d · 
pressa determinação contida na norma int:~:~:me~to de que a ex
desembargador federal Mário C , Rib . vena ser afastada, o 
reta - - esar erro o fez a partir de uma inter-

rregr;:t::aapp:~:)s ~assptrincbí~ios esculpidos na Carta Constitucional 
' ' ' am em em regras sup · · 

verifica do seguinte trecho do , 'd- ranacronais, como se acor ao: 

Pois bem, dispõe o artigo lli da "Declara - . . . 
Humanos" (1948): çao Unzversal de Dzreztos 

Toda pessoa tem direito à vida à liberdade e à seo-nr 
E . ' o-ança pessoal. 

o, ~rtigo 6o, § 1, do Pacto Internacional dos Dire·t c· . 
Pohticos (1966) d t d r os IVrs e 

. , a o a o pela Resolução n. 2.200-A (XXI) da As-
se~bleia Geral das ~ações Unidas em 16 de dezembro de 1966 e 
ra cado pelo Brasrl em 24 de J·aneiro de 1992 .tu . , precer a. 

O direito à vida é inerente à pessoa humana. 

Discorrendo sobre "O . 
t h , . processo de mtemacionalização dos direi-
os umanos ' assrm se manifesta André de Carvalho Ramos: 

:~~e~=r~~os de direitos hum~os são diferentes dos tratados 
. zam vantagens mutuas aos Estados contr 

Co:n efeJ~o, .o objetivo dos tratados de direitos humanos a_tantes. 
teçao de dtreztos de seres humanos diante do E t d d . e a pro
diante de outro Estado contratant s a o e origem ou 
nacionalidade do . d. 'd , . e, sem levar em consideração a 

m J VI UO-Vltima. 

~ssim, um Estado, frente a um tratado multilateral de d. .t 
~anos, assume várias obrigações para com os m· d. 'd ueJ obs 

sua Jurisdiç" · d d !VI uos so ao, m epen entemente da nacionalid d -
com outro Estado contratante criand a e, .e nao para 
das normas de d. •t 1 ' 0 0 chamado regzme objetivo zrez os zumanos. 
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Esse regime objetivo é o conjunto de normas protetoras de um interesse 
coletivo dos Estados, em contraposição aos regimes de reciprocida
de, nos quais impera o caráter quid pro quo nas relações entre os 
Estados. Logo, os tratados de direitos human~s es:abele~em obrj. 
gações objetivas, entendendo estas como ?bngaçoes CUJO objeto e 
fim são a proteção de direitos fundamentaiS da pessoa humana. 

Por isso afirmamos que os tratados de direitos humanos não tão 
I 'd tratados multilaterais tradicionais, conclui os para a troca reci-

proca de benefícios entre os Es~ados contratantes. Seu obj~tivo 
é a proteção dos direitos humanos, mdependen~ement~ da naaona
lidade, gerando para isso uma ordem legal mternacronal que visa 
beneficiar, acima de tudo, o indivíduo. 

[ ... ] 
A natureza sinalagmática não é requisito essencial d.est~s ,tratados~ As
sim, as obrigações estatais são efetivadas em prol do rndrvrduo e nao em 
prol de interesses materiais do Estado. 
Portanto, a objetividade da proteção dos ~r~itos humru;o~ con
siste na impossibilidade da utilização do prrnCipro geral de Drr~1to In
ternacional da reciprocidade. A violação de um tratado m~ltil~teral 
de proteção aos direitos humanos em nada afeta a obngaçao de 
outro Estado-parte, que continuará obrigad? pelas normas do 
mesmo tratado (in Processo Internacional de D1re1tos Humanos. Re-

novar, 2002, p. 28/29 e 33- grifo original).
5 

Como resultado do desprovimento do recurso de ofício, m~teve
se a concessão da ordem de habeas corpus, permitindo-se aos p~cientes 
que permanecessem no país até o final do tratamento da gerutora da 

família. 
A importância desse julgado sobressai ~~da ma~s qu:u'~o ~e de-

nota que, ao primar pela aplicação dos principlOS relativos a digrud~de 
da pessoa humana e da prevalência dos direitos humanos, a aludida 
decisão acabou por demonstrar, na prática, aquilo para o que Fem~do 
Jayme já alertara: que os direitos humanos nã~ podem ser confundidos 
com os direitos fundamentais ou a eles resumidos. 

De fato a nossa Constituição Federal, no caput do art. 5
2

, ao as-
segurar a in~olabilidade do direito à vida, à l~be~dade, à igu~ldade, 
à segurança e à propriedade, relacionando os duelt~s e garan~a~ fun
damentais nos incisos seguintes, faz expressa mençao aos brasileiros_ e 
estrangeiros residentes no país. No caso narrado, os interes~ados na? 
eram brasileiros e nem estrangeiros aqui residentes, mas, sim, e_m Sl~ 
tuação irregular no país, irregularidade essa que, no entanto, nao f01 

s Apelação Criminal 006.41.00.000012-8/RO, relator: desembargador federal 
Mário César Ribeiro, publicado em 01/06/2007. 
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empecilho para que lhes fosse garantida a estada precária no país para 
tratamento de saúde de um dos membros da família. 

Por fim, saindo da esfera penal, merece destaque o julgamento da 
Apelação Cível2002.41.00.004037-0/RO, tendo como relatora a desem
bargadora federal Selene Maria de Almeida. 

Tratava-se de uma Ação Civil Pública movida pelo Ministério Pú
blico Federal contra duas pessoas físicas, cujo pedido era a condenação 
dos requeridos ao pagamento de uma indenização por danos morais 
causados à comunidade indígena Karitiana, bem como na obrigação de 
não fazer consistente na abstenção de qualquer utilização de material, 
biológico ou não, pertinente àquela comunidade indígena. 

No caso, a alegação era de que as referidas pessoas físicas haviam 
recolhido material genético daquela comunidade, com a falsa promes
sa de doação de medicamentos, sendo acompanhados por um grupo 
de britânicos que haviam alegado interesse em produzir um documen
tário sobre os indígenas. 

Posteriormente - conforme afirmado pelo MPF -, verificou-se 
que o verdadeiro objetivo era o de beneficiar a indústria farmacêutica 
estrangeira para fabricação de remédios, haja vista o fato de se tratar de 
uma comunidade hermeticamente fechada e, por isso, com uma exce
lente definição de um pedigree mais completo, facilitando o rastreamen
to da transmissão de doenças por gerações. 

O juiz de primeiro grau extinguiu o processo, sem julgamento do 
mérito, ao fundamento de prescrição quinquenal. 

Em seu voto, a relatora afastou a ocorrência da prescrição quin
quenal exatamente por entender que se tratava, no caso, de violação 
de direitos humanos da comunidade indígena, mencionando diversos 
julgados do Superior Tribunal de Justiça onde se assentou o entendi
mento de que, nesses casos, patente a imprescritibilidade do direito de 
ação para reparação da violação sofrida. 

Assim discorreu a desembargadora federal Selene Almeida, verbis: 

Verifico assim que razão assiste ao Ministério Público Federal 
quando afirma que "o que se visa resguardar são os direitos de 
personalidade dos índios da comunidade Karitiana, atingidos 
em sua integridade física e moral, sendo que a reparação por 
dano moral, é consequência normal do reconhecimento dessa 
violação" (fls. 387). 

Patente que, na espécie, não se busca reparação econômica, rela
cionada com o patrimônio das vítimas, mas sim indenização por 
supostos danos morais sofridos pela comunidade indígena Ka
riatiana, que se diz atingida em sua esfera psíquica, em face da 
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. 1 - de direitos e garantias fundamentais, que gerou hurru-
VIO açao did d s b · _ d trano1mento na me a em que ao e co n-lhaçao, or e cons 0 - ' . 

_ h . exames e muito menos medicamentos, rem que nao avenam , . 
sentiram-se violados em sua integridade hsica e moral. 

[ ... ] . ' . d di "d 
Estamos diante de possível violação do prmopw a .gru a-

h orquanto ainda que se desconsidere a de da pessoa umana, P ' , . . 
. 'di de que o consentimento dos mdws deu-se eivado tese JUn ca d" ·t d 
, . tr os mais comezinhos uei os a persa-de vicias, atenta con a , . . 

. 1. aterial genetico de um determmado nalidade comercia Izar m . 
t . ç-ao expressa bem como das autonda-povo sem a sua au onza ' 

des competentes. 

[ ... ] . 1 1 t d 
Assim se de fato foi utilizado indevidamente o matena c~ edí~ o 

' - tam dúvidas de que a comurudade m ge-- sangue - ' na o res "1" di d 
. . homa reputação e imagem VI Ipen a os na Kantiana teve sua ' d" 

1 d Evidente assim, que estamos Iante 
Pelo gesto dos ape a os. ' . d . 

, . 1 - d direitos humanos fundamentais os m-de possivel v10 açao e . 
d' s Na hipótese o Superior Tribunal de Justiça, amparan-

rgena . .t, .'s posicionamentos doutrinários, firmou o do-se em respei avei . , . d 
. d a pretensão inderuzatona decorrente e entendrmento e que . , . · tí 1 

. l - de direitos humanos fundamentaiS e Imprescn ve . 
v1o açao . · tr D 

f "d pela mrms a eSobre o tema, encontramos no voto pro en o 
. A d ando do J·ulgamento do REsp 890.930/RJ, exem-ruse rru a, qu 

piar fundamentação: _ 

d d tr. ária Carlos da Rocha Guimarães refere-se a açoes 
Em se e ou m ' d · • · al dindo a 
. "ti' eis mencionando os direitos in zspomvezs, u 
tmprescn v ' , ] h· d" ·t s que em
direitos fundamentais, esclarecendo que [._.. , ~ ue~ 0 d ' ser 

. stidos no indivíduo pela ordem JUndtca, nao po _e~ 
bora .md ve dos como meros direitos individuais. Tais direitos sao zsso, 
cons1 era . · t te da estru-
mas são mais do que isso: são tambem parte _m egr~ . 

b , . do sistema J·urídico como expressao do sistema soaal. 
tura as1ca . d d nstituindo 
Nesse sentido são direitos Jundamentazs, a o qu~, c? . . 
1 t d trama do fundamento do sistema JU!ldtco consz-

e emen os a · tingido ao 
derado não podem deixar de existir sem que seja a t ~a 

, m dos fundamentos do sistema, tal como e mesmo tempo, u ência ao 
sido instituído em determinada socie~a.de. E~ consequb, 'tri-

di "t ind1vtduo e-lhes tam em a serem atribuídos esses rei os ao , tido 
buído um dever de preservar-lhe o objeto, sendo,. nesse s:: er~ 
indisponíveis. Tais direitos não pode~ se~ negoct~do~, i~ a ~ua 

étuos ermanentes, não perdendo JaiDals: em prmap ' 
~ficáci~',P(Prescrição e Decadência, Rio de Janeuo: Forense, 1984, PP· 

173174). 

[ .. . ] t · assirn se 
Em classificação distinta sobre os di~ei.tos ~dar::~::damentais, 
manifesta Alexandre de Moraes (Dzreztos uman 
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s• ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 41): "A previsão desses direitos 
coloca-se em elevada posição hermenêutica em relação aos de
mais direitos previstos no ordenamento jurídico, apresentando 
diversas características: imprescritibilidade, inalienabilidade, irre
nunciabilidade, inviolabilidade, universalidade, efetividade, interdepen
dência e complementaridade".6 

Houve menção no voto de alguns acórdãos do Superior Tribunal 
de Justiça reconhecendo a imprescritibilidade da ação para reparação 
decorrente de violação de direitos humanos, sendo de se destacar o 
seguinte aresto: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. REGIME MILITAR. PERSEGUIÇÃO, PRISÃO 

E TORTURA POR MOTIVOS POLÍTICOS. lMPRESCRITIBILIDADE. DIGNI

DADE DA PESSOA HUMANA. lNAPLICABILIDADE DO ART. 1.2 DO DECRE

TO N. 20.910/32. 

1. A violação aos direitos humanos ou direitos fundamentais da 
pessoa humana, como sói ser a proteção da sua dignidade lesa
da pela tortura e prisão por delito de opinião durante o Regime 
Militar de exceção enseja ação de reparação ex delicto imprescri
tível, e ostenta amparo constitucional no art. 82, § 32, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 
(omissis). 

9. A exigibillidade a qualquer tempo dos consectários às viola
ções dos direitos humanos decorre do princípio de que o reco
nhecimento da dignidade humana é fundamento da liberdade, 
da justiça e da paz, razão por que a Declaração Universal inau
gura seu regramento superior estabelecendo no art. 12 que "to
dos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos" . 

10. Deflui da Constituição Federal que a dignidade da pessoa 
humana é premissa inarredável de qualquer sistema de direito 
que afirme a existência, no seu corpo de normas, dos denomi
nados direitos fundamentais e os efetive em nome da promessa 
da inafastabilidade da jurisdição, marcando a relação umbilical 
entre os direitos humanos e o direito processual. (REsp 816.209/ 
RJ, relator: ministro Luiz Fux, 1• Turma, julgado em 10/04/2007, 
DJ 03/09/2007, p. 124.) 

Em conclusão, percebe-se que, principalmente após a adesão le
gislativa do Brasil ao Pacto de São José da Costa Rica, o Tribunal Re-

6 
Apelação Cível 2002.41.00.004037-0/RO, relatora: desembargadora federal 
Selene Maria de Almeida, publicado em 09/11/2007. 



570 ARGUMENTO 

gional Federal da 1 ª Região, embora não se possa ~izer. que tenha ele 
abraçado incondicionalmente o monismo internacwnahsta, .vem dan
do satisfatórias respostas a uma sociedade que cada Ave~ mms re.cl~ma 
uma forte posição do Judiciário em favor da prevalenCla dos drre1tos 
humanos sobre quaisquer outros. 
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1 Introdução 

Globalização e constitucionalização 

dos direitos humanos 
Iolete Maria Fialho de Oliveira1 

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 

em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns 
para com os outros em espírito de fraternidade. 2 

A importância dos direitos humanos vem sendo reconhecida em 
quase todas as constituições atuais. Na Constituição da República Fe
derativa do Brasil, encontra agasalho no seu art. 42, II, onde o legisla
dór elegeu a prevalência dos direitos humanos como princípio a ser 
observado pelo Estado brasileiro em suas relações internacionais. Mais 
recentemente, com a Emenda Constitucional 45, de 08/12/2004, foi re
conhecida a hierarquia equivalente às emendas constitucionais dos 
tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, após o 
procedimento de aprovação previsto no § 32 ao art. 52 da CF, albergada 
desde então a constitucionalização do direito internacional. 

1 

Juíza federal substituta da 16ll Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. 
Pós-graduada em processo legislativo e relações Executivo-Legislativo pela 
UnB e em atualização e aperfeiçoamento das carreiras jurídicas pela Escola 
da Magistratura do Distrito Federal. 

2 
Art. 1

2 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
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O mundo globalizado, com a intensificação das relações que extra
polam f~onteiras, exigiu uma nova :ormulação do que se ent~ndia por 
soberarua, passando-se da concepçao de ser o poder estatal ilimitado 
e indivisível para a aceitação de ser a soberania de natureza limitada 
dada a pluralidade de instâncias supraestatal, regional ou global, qu~ 
surgiram para a solução dos litígios entre os Estados interligados na 
ordem internacional. 

O fenômeno da globalização exige para a temática dos direitos 
humanos mais do que o reconhecimento de sua importância nos tex
tos constitucionais dos sistemas políticos atuais. É consenso no mun
do jurídico que o reconhecimento formal dos direitos humanos não 
prescinde da efetiva proteção da vida humana, dos meios e modos de 
efetivação dos direitos declarados. 

Na abordagem do tema em exame, além do reconhecimento da 
importância da internacionalização da proteção aos direitos humanos e 
da constitucionalização desses direitos, trago à discussão alguns temas 
relevantes ao estudo proposto e que influem na efetivação dos direitos 
humanos e na promoção da dignidade da pessoa humana. 

2 Direitos humanos versus direitos fundamentais 

A realização dos direitos humanos é o desafio da sociedade mo
derna. Parte-se da investigação das razões que legitimam e motivam o 
reconhecimento dos direitos humanos, com a identificação desses fun
damentos e dos meios de efetivação dos direitos reconhecidos. 

No estudo do tema, é importante trazer à baila a distinção doutri
nária que se faz entre direitos humanos e direitos fundamentais. Contra
vertem-se os doutrinadores sobre serem as expressões similares ou pos
suírem significados próprios. Para Ingo Sarlet (citado por Stamato, 2007), as 
expressões possuem significados distintos, embora se reconheça a íntima 
relação entre elas, ocorrente entre os conceitos um processo de aproxima
ção e harmonização rumo ao novo direito constitucional internacional. 

Entre os critérios utilizados pelos constitucionalistas para o discrí
men entre direitos humanos e direitos fundamentais, temos o critério 
pessoal, em que se destaca o destinatário da proteção em exame. A crí
tica que se faz a esse critério de diferenciação ressalta que remanesce 
uma zona obscura, reconhecido que é a pessoa humana a destinatária 
de ambas as proteções, em que o critério pessoal é inservível para sepa
rar os dois termos jurídicos. 

Os doutrinadores ora reconhecem os termos "direitos humanos" 
e "direitos fundamentais" como sinônimos, ora os distinguem pelo cri-
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tério espacial, ao estabelecerem que os "direitos fundamentais" seriam 
os direitos reconhecidos e positivados para o ser humano no âmbito 
constitucional de cada país (aspecto interno), enquanto os "direitos hu
manos" albergariam todos os seres humanos, independentemente da 
ordem que os vinculasse (aspecto internacional). 

Jane Reis Gonçalves Pereira (2006: 75-6), discorrendo sobre a es
trutura dos direitos fundamentais, ressalta que a expressão "direitos 
fundamentais" apresenta uma noção própria da teoria constitucional 
recente e que, apesar dos desacordos reinantes, se utiliza da expressão 
para designar os direitos humanos reconhecidos e positivados em certa 
ordem constitucional, enquanto o termo direitos humanos tem alcance 
mais amplo e geral, albergando os direitos do homem reconhecidos na 
esfera internacional. 

Após ressaltar as discrepâncias e aproximações doutrinárias so
bre as expressões "direitos humanos" e "direitos fundamentais", penso 
que mais importante do que se saber se os direitos humanos, depois de 
sua constitucionalização, são denominados direitos fundamentais ou 
se estes, vistos num enfoque internacional, são reconhecidos com nova 
expressão -"direitos humanos" -é reconhecer a importância da in
ternalização dos direitos humanos nas constituições dos Estados. 

3 Constitucionalização dos direitos humanos 

No panorama internacional, ressalto os acontecimentos mais ex
pressivos e que contribuíram para o fortalecimento dos direitos hu
manos, ao longo do processo histórico. A Declaração dos Direitos da 
Virgínia, de 12/06/1776, é citada como sendo a primeira declaração dos 
direitos humanos em tempos modernos. Por influência desta, segue-se 
a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789 (Assem
bleia Nacional Francesa). Em 1948, fortalece-se a garantia aos direitos 
humanos com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo 
artigo inaugural destaca que todos os homens nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos. A proteção ganha força com a celebração, em 
1966, das Convenções Internacionais de Direitos Civis e Políticos e de 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Merecem destaque, ainda, em 
favor do resgate dos valores fundados na· pessoa humana: o Pacto de 
San José da Costa Rica (Convenção Interamericana de Direitos Huma
nos, conferida na Conferência Especializada Interamericana sobre Di
reitos Humanos, realizada em San José da Costa Rica em 22/11/1969), a 
Conferência Mundial de Direitos Humanos, Viena, 1993, e a criação do 
Tribunal Internacional Criminal. 
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Construído um sistema de proteção aos direitos humanos no pla
no internacional, esse direito sedimentado passa a influir na ordem ju
rídica dos Estados, com a internalização dos direitos humanos nos or
denamentos constitucionais estatais, fenômeno que resulta na chamada 
constitucionalização do direito internaciqnal. A Constituição brasileira, 
através do poder constituinte derivado, por meio da Emenda Constitu
cional 45, de 08/12/2004, passa a adotar a noção de constituição escrita 
ampla, ao inserir, além das regras e princípios expressos e implícitos 
conferidos na Carta de 1988, outros constantes dos tratados e conven
ções internacionais sobre direitos humanos, internalizados após o pro
cesso legislativo previsto no novel § 32 ao art. 52 da Constituição. 

A inserção dos tratados e convenções internacionais sobre os di
reitos humanos no ordenamento constitucional brasileiro reflete o fe
nômeno da globalização e traça novo perfil constitucional, com a am
pliação do seu conteúdo normativo, ao reunir no seu sistema jurídico, 
com igual hierarquia, os preceitos expressos e implícitos do direito in
ternacional sobre direitos humanos, aproximando-se por tal fenômeno 
da noção de bloco de constitucionalidade, na lição de José Carlos Fran
cisco (citado por Stamato, 2007)3. 

4 Meios de proteção dos direitos humanos 

Segundo Antonio Cavalcanti Maia (2008), estudando Habermas, 
o aumento progressivo da chamada aldeia global trouxe a consciência 
dos problemas acarretados pela interdependência planetária, consciên
cia que expõe o fato de compartilharmos urna comunidade de riscos. 
Para o enfrentamento dos riscos globais, o autor nos revela a proposta 
de Habermas: o alargamento das funções da Organização das Nações 
Unidas, com a assunção de um papel mais ativo na proteção dos direitos 
humanos, ao asseverar que as Nações Unidas devem assumir a respon
sabilidade política pela defesa da vida no planeta; a utilização de sanções 
econômicas, com emprego de força militar própria, independentemente 
das grandes potências; a ampliação da Assembleia Geral, com a trans
formação em urna espécie de conselho federal, de forma a aumentar a 
legitimidade de suas decisões; a reforma do Conselho de Segurança, de 
forma a garantir regra majoritária em lugar da unanimidade obrigatória; 

3 Ver José Carlos Francisco, Bloco de constitucionalidade e recepção dos trata
dos internacionais, em André Ramos Tavares et al. (orgs.), Reforma do Judiciá
rio: analisada e comentada, São Paulo: Método, 2005, p. 100. 
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a _atuaç~o mais enfática da Corte Internacional de Haia, com a implanta
çao de rnstrurnentos que garantam o cumprimento de suas decisões. 

Outra tendência mundial para o enfrentamento dos problemas 
que permeiam os Estados interdependentes e globalizados é a forma
ção dos blocos regionais, como são exemplos a União Europeia e, no 
nosso caso, o Mercosul, visando à união de esforços e aprofundamen
tos dos vínculos comuns que permitam a efetivação da proteção aos 
direitos da pessoa humana. 

5 A dimensão dos direitos humanos na Constituição Federal 

Conforme estabelecido no título II da Constituição do Brasil, em 
vigor desde 1988, que se intitula "Dos direitos e garantias fundamen
tais" aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, reconhece-se a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade. Declara-se em favor da pessoa humana, entre outros 
o direito de participação política, as liberdades associativas, as liber~ 
dades de expressão e as garantias processuais. Nesse rol de garantias, 
reconhece-se a dimensão de cunho subjetivista, incluídos os meios de 
defesa do indivíduo contra o Estado. 

Somam-se a esses direitos, ditos de primeira dimensão, os direitos 
de garantias institucionais, incluindo nessa categoria os direitos sociais 
à educação, saúde, trabalho, moradia, segurança, previdência e assis
tência social, abarcando em seu bojo, ainda, os direitos econômicos, 
culturais e as liberdades sociais. Dessa segunda categoria de direitos 
assegurados constitucionalmente, conforme se colhe, entre outros, dos 
arts. 6

2 
e 72 da CF, ressai a sua dimensão positiva, considerados, além 

das garantias fundamentais, os critérios objetivos de proteção das ins
tituições. 

Os direitos de terceira dimensão têm como destinatário a pessoa 
humana e revelam-se nos direitos de fraternidade e solidariedade a 
exemplo das garantias asseguradas no art. 42 da nossa Carta Políti~a. 
SAão proteções que não visam ao indivíduo ou grupo determinado, mas 
tem destinação transindividual, coletiva ou difusa. Nessa dimensão, 
asseguram-se os direitos à paz, à qualidade de vida, ao meio ambiente 
sustentável, à autodeterminação dos povos. 

Revelada a divisão clássica dos direitos fundamentais apenas como 
reforço metodológico para a compreensão da evolução dos direitos hu
manos, ao longo do processo histórico de intemalização desses nas cons
tituições estatais, é imperioso afirmar que tal classificação não ofende o 
princípio da indivisibilidade dos direitos humanos, compreendendo-se, 
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em seu bojo, todas as garantias fundamentais, individuais ou transindi
viduais que permitam a efetivação do primado da dignidade da pessoa 
humana e da prevalência dos direitos humanos, como querem os arts. 1 o 

ill; 4°, ll; 5°, § 1°, § 22 e § 32
, todos da Constituição do Brasil em vigor. ' 

6 A efetividade dos direitos fundamentais 

O§ 12 do art. 52 da Constituição Federal, ao expressar "as normas 
definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação ime
diata", revela um importante princípio, que é o da imediata aplicabili
dade das normas definidoras de direitos fundamentais. A intenção do 
legislador foi dotar de carga eficacial plena as normas que tratam dos 
direitos e garantias fundamentais, independentemente de concretiza
ção legislativa. 

A doutrina sobre o tema, no entanto, é controvertida. Uma corren
te entende que a norma em comento é desprovida de conteúdo, ao de
fender que a aplicação imediata da norma constitucional só é possível 
se as normas que definem esses direitos são completas na sua hipótese 
e no seu dispositivo. Outra defende a imediata aplicação dessas nor
mas independentemente da concretização legislativa, por entender que 
os direitos subjetivos albergados naquele contexto especial já podem 
ser usufruídos. 

Sobre a matéria, vale colacionar excertos da lúcida doutrina de 
Dirley da Cunha Júnior (2007: 76), quando defende interpretação que 
extraia do texto constitucional a sua máxima utilidade e efetividade. 
Confira-se: "Desmerecer a utilidade e o grau normativo ótimo do pre
ceito contido no§ 12 do art. 52 é ir, aí sim, contra a natureza jurídica das 
coisas. É inadmissível, portanto, uma interpretação que negue qual
quer eficácia ao dispositivo em comento, recusando ao mesmo o regi
me jurídico reforçado que o constituinte a ele reservou". 

A interpretação conforme a Constituição é aquela que reconhece a 
imediata aplicação da vontade explicitada na CF, independentemente 
de lei, como forma de assegurar os direitos e garantias fundamentais 
da pessoa humana, na exata fórmula objetivada pelo poder constituin
te, que não condicionou a sua eficácia à concretização legislativa. 

7 Conclusão 

A proteção dos direitos humanos, quer da perspectiva interna
cional, quer da perspectiva interna, após a sua positivação nas cons
tituições estatais, vem evoluindo e incorporando novas garantias, ga
nhando maior abrangência, à medida que a vida internacional mais se 
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intensifica e o fenômeno da globalização passa a exigir novas respostas 
para os complexos problemas surgidos das interações dos povos em 
UJlla "aldeia global". 

Para finalizar, concluo esse breve trabalho trazendo à colação tre
cho da sempre citada Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao 
tempo em que reafirmo a importância da constitucionalização do direi
to internacional para atender o ideal da garantia dos direitos humanos, 
que é "atingir todos os povos e todas as nações, a fim de que todos 
05 indivíduos e todos os órgãos da sociedade, tendo-a constantemente 
no espírito, se esforcem, pelo ensino e pela educação, por desenvolver 

0 respeito desses direitos e liberdades e por promover, por medidas 
progressivas de ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento 
e a sua aplicação universais e efetivos tanto entre as populações dos 
próprios Estados membros como entre as dos territórios colocados sob 
a sua jurisdição" (preâmbulo, in fine). 
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O Judiciário garantidor da cidadania 
Roberto Carvalho Veloso1 

1 Introdução 

A partir da vigência da nova Constituição Federal em 1988, é ine
gável o aumento da procura por justiça pela população de nosso pais. 
Esse fenômeno pode ser atribuído a várias causas. Entre elas estão a 
liberdade democrática atingida com o fim do ciclo dos militares no po
der, as eleições diretas, a liberdade de associação sindical, os partidos 
políticos etc. O país passou a viver novo tempo e com isso a população 
despertou para os seus direitos consagrados na Lei Magna. 

Koerner (2002: 28-30) defende que não só essas causas aumentaram 
a demanda pelo Judiciário. Segundo o autor, seria importante analisar 
a situação sob três pontos importantes, a saber: uma transição demo
crática que transcorreu como um processo incompleto e contraditó
rio; o empresariado passa a procurar o Judiciário ante a diminuição 
da influência do Estado na economia; e a expansão da consciência dos 
direitos, pela organização de movimentos sociais, pela ampliação de 
demandas por direitos tanto individuais quanto coletivos. 

A Constituição Federal brasileira de 1988 estabeleceu novos direi
tos, criou mecanismos de garantia (Feitosa, 2003: 4-5) e legitimou novos 
entes para o ingresso de ações. Ao lado disso, o Judiciário ganhou sta

tus de Poder nunca tido na história republicana. 

1 Juiz federal da 3íl Vara da Seção Judiciária do Estado do Maranhão. 
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Uma das instigantes novidades do Brasil dos últimos anos foi a 
virtuosa ascensão institucional do Poder Judiciário. Recupera
das as liberdades democráticas e as garantias da magistratura, 
juízes e tribunais deixaram de ser um departamento técnico es
pecializado e passaram a desempenhar um papel político, divi
dindo espaço com o Legislativo e o Executivo. Tal circunstância 
acarretou uma modificação substantiva na relação da sociedade 
com as instituições judiciais, impondo reformas estruturais e 
suscitando questões complexas acerca da extensão de seus po-
deres. (Barroso, 2005) 

Esse arcabouço constitucional e institucional, a impossibilidade 
de o Estado-administração dar vazão às exigências cada vez maiores 
da sociedade e a ampliação do acesso à Justiça possibilitaram uma ver
dadeira explosão de ações judiciais, trazendo ao Judiciário matérias an
tes afetas ao âmbito administrativo das políticas públicas. 

Para termos uma ideia, segundo matéria publicada no jornal O 
Globo

2
, tomando como base o ano de 2003, na Justiça Estadual chega

ram 380 mil novos casos, por estado, somente na primeira instância. 
Nos tribunais de justiça, foram 42 mil novos casos, em média. Na Jus
tiça Federal, a situação foi pior. Em 2003, ingressaram 3 milhões de 
novos casos na primeira instância e outros 365 mil na segunda. 

Por outro lado, o Judiciário passa a ser um espaço de discussão 
das ações governamentais, vejam-se, a título de exemplo, os planos 
econômicos do governo Collor, os quais foram contestados na Justiça 
Federal e praticamente triplicaram os processos da primeira instância 
entre os anos de 1990 e 1992. 

Diante desse quadro, o Judiciário se agiganta e é chamado para 
tratar de questões jurídicas novas, não mais de resolução de conflitos 
individuais, v.g., se um cartório extrajudicial deveria ficar com o es
crevente juramentado ou com o escrivão substituto, se o pai ou a mãe 
deveria ter a guarda do filho menor, mas, sim, da permissão ao aborto 
do feto anencefálico, da possibilidqde de cobrança das contribuições 
dos inativos e da constitucionalidade do rito procedimental da cassa
ção de mandato de parlamentares. Note-se que os ministros do Supre
mo Tribunal Federal, ao serem chamados para resolver tais conflitos, 
se dividiram. O resultado dos julgamentos se deu por maioria apertada 
de votos. 

2 
"No espelho, a imagem de uma Justiça lenta", 30 out. 2005, p. 2-3. 
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[ ... ] a dura realidade da história moderna logo demonstrou que 
os tribunais [ ... )não podem fugir de uma inflexível alternativa. 
Eles devem de fato escolher uma das duas possibilidades seguin. 
tes: a) permanecer fiéis, com pertinácia, à concepção tradicional, 
tipicamente do século XIX, dos limites da função jurisdicional, 
ou b) elevar-se ao nível dos outros poderes, tornar-se enfim 0 

terceiro gigante, capaz de controlar o legislador mastodonte e 0 

leviatanesco administrador. (Cappelletti, 1993: 46-7) 

2 A judicialização dos direitos civis, políticos e sociais 

Na esteira da expansão das atividades jurisdicionais, a Constitui
ção Federal criou alguns e aprimorou outros meios processuais de ga
rantias dos direitos por ela estabelecidos. A exemplo disso, tivemos o 
mandado de segurança coletivo, o mandado de injunção, a ação civil 

pública, o habeas data, entre outros. 
Mas, se a Constituição Federal se preocupou com os grandes te

mas, também o fez em relação à garantia do acesso à Justiça aos menos 
aquinhoados. Foram previstos os juizados especiais ("juizados espe
ciais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes 
para a conciliação, o julgamento e a execução de c~usas cív~is de m~nor 
complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, median
te os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses ~r~
vistas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de Jlll· 
zes de primeiro grau", conforme dispôs o art. 98, I, da Constituição). 

No âmbito estadual, após sete anos de sua previsão constitucio
nal, foi sancionada a Lei 9.099/1995, dispondo sobre os juizados espe
ciais cíveis e criminais, e, em 2001, foi sancionada a Lei 10.259, criando 
os juizados no âmbito da Justiça Federal. 

A lei instituidora dos juizados especiais federais não criou cargos 
ou funções para o seu funcionamento, obrigando os tribunais regionais 
federais a um verdadeiro malabarismo para a sua instalação, transfor
mando varas já existentes, cedendo servidores, equipamento e material, 
estabelecendo parcerias com órgãos do Poder Executivo e Legislativo. 

Instalados de acordo com a disponibilidade de cada tribunal ou 
seção judiciária, os juizados especiais federais receberam, soment~ no 
ano de 2002, mais de 360 mil processos, demonstrando a necessida
de de um melhor aparelhamento. No início do ano de 2006, no estado 
do Maranhão, existiam 50 mil processos em andamento em uma única 
vara destinada ao funcionamento do juizado especial federal cível. 
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Nos estados, o~orr!am o mesmo fenômeno. Segundo estudos di-
vulgados pela AssoCiaçao dos Ma~strados Brasileiros (AMB) d 
Oo/c d o· , cerca e 

6 o os processos em tramitação na Justiça Estadual estavam af t 
· · d e os aos JUlZa os especiais. 

T. H. Marsh~ll ~1967: 82). já reconhecia tal situação na Inglaterra 
~e ~846, com ~ cnaçao dos tnbunais dos condados para proporcionar 
JUStiça barata as massas populares. 

~egundo el~, um passo decisivo foi o desenvolvimento da justiça 
gratult~, por mew da qual os membros mais pobres de uma comunida
de podiam mover uma ação sem custas. 

.A_ssirn també~ ~correu no Brasil, um século depois, com a criação 
dos }mzados especiais estaduais e federais, ambos gratuitos, sem ne
cessidade ~e ~dvogados, apenas com limitação do valor de alçada para 
as .causas C.Ivei~ e o tempo de prisão em abstrato para as causas crimi
nais. Os pru~eu~s com limitação de 40 salários mínimos e os segundos 
de 60: ~sses o.rgaos do Judiciário cumprem uma missão importante no 
ex~rciCI~ da Cidadania, que é transformar em realidade o ideal do aces
so a Jush~a P?r parte das camadas menos favorecidas da sociedade. 

N~ amblto da Justiça Federal, uma grande iniciativa foi tomada 
~om a Implant:ção dos juizados especiais itinerantes para atender 
aquela populaçao esq~eci~a nos rincões mais afastados dos grandes 
~entros u,rb.anos. A mawr clientela nesses juizados especiais itinerantes 
:' .sem duvrda, o trabalhador rural à procura do benefício previdenci
ano. 

Quer~o ~ Schawrzer (2002: 19-21) constataram que a previdência 
ru:al contribui ~ara a redução da pobreza, gerando renda excedente, 
a!em daquela onunda da produção agrícola. Naquele estudo está con
signado que, em aproximadamente 40% dos municípios do Pará, 0 vo
lume de renda transferido às famílias pela Previdência Social é maior 
do que o das. ~a~sferências recebidas pela administração municipal 
dos fundos oflClais de participação. 

3 A necessidade de modernização do Judiciário 

3.1 O atual estágio tecnológico do Judiciário não atende à demanda 

Não é desconhecido que o Judiciário possui uma estrutura anti
quada, b.aseada em métodos ultrapassados, trazendo reflexos negativos 
na velocidade processual e solução dos conflitos a ele apresentados. 

, .Na verd~d.e, a disponibilidade aos indivíduos de direitos civis, 
pohticos e SOCiais, faz surgir o fenômeno do gigantismo do Estado, um 
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Estado providência. Esse gigantismo traz em seu bojo o Judiciário, que 
cresce vertiginosamente, apesar de o seu crescimento não atender à de
manda pelos seus serviços. "É fácil concluir então que - não obstante 
aumentem as estruturas judiciárias, a produtividade dos juízes e os 
recursos alocados - os fatores que conduzem à morosidade têm pre
valecido, mormente a 'explosão de litigiosidade' e a tendência à eterni
zação dos processos" (Costa, 2004: 98). 

Quando se questiona a respeito dos males desse Poder, a princi
pal queixa que se faz é a lentidão dos julgado~. ~e:sa forma, é difícil a 
garantia dos direitos estabelecidos pela Conshtuíçao Federat com um 
exercício pleno da cidadania com índices tão baixos de modernização 
e tecnologia. 

Segundo pesquisa inédita realizada pela Associação dos Magis
trados Brasileiros (AMB), publicada pelo jornal O Globo3

, a lentidão da 
Justiça preocupa até mesmo os juízes brasileiros. 48,9% dos 3.258 juízes 
que responderam ao questionário consideram a Justiça lenta, 3~,~% di
zem que seu ritmo é regular e apenas 9,9% a~ham boa a sua agih.dade. 

Outro dado interessante é o referente as custas processuais. Na 
Justiça Estadual, 44)% dos juízes ouvidos dizem que o sistema de cus
tas é ruim, 33,6% acham-no regular e apenas 15% bom. 

O presidente da República, em seu discurso na abertura do ano ju
diciário de 2004, no Supremo Tribunal Federat enfatizou que a obsoles
cência da máquina pública colocada à disposição do Poder Judiciário, 
como de resto, em grande parte da administração pública brasileira, é 
fator que impede a melhoria da prestação jurisdicional. . 

É assim consensual que a morosidade é o problema mais grave a 
ser enfrentado pelo Judiciário. Pela Emenda Constitucional 45, deno
minada de "reforma do Judiciário", foi criado o Conselho Nacional de 
Justiça, com expressa atribuição de propor medidas para a solução dos 
problemas da Justiça. É o que espera a sociedade brasileira. 

3.2 Novos paradigmas: modernização e gerenciamento 

O juiz, em sua atividade, não é apenas um julgador de proces~os. 

Em grande parte de seu tempo está administrando pessoal e gerenoan
do recursos, principalmente quando exerce funções de direção de vara, 
foro ou tribunal. 

3 Ver nota 2. 
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Nalini (1997: 135) defende que o juiz deve aprender novas técni
cas gerenciais, como a reengenharia, o programa de qualidade totat a 
administração participativa, o planejamento estratégico, hoje aplicadas 
com sucesso na iniciativa privada. 

Conforme já se falou, há uma "explosão de litigiosidade", sem que 
os foros tenham capacidade para absorver essas demandas. Há poucos 
juízes, poucos funcionários, poucos instrumentos de trabalho, impon
do ao magistrado criatividade, simplicidade, pragmatismo, inteligên
cia e espírito inovador e empreendedor para fazer frente aos grandes 
desafios que lhe são postos no dia a dia de sua atividade. 

Lima (2004: 117) diz que, na atividade diária forense, são inúmeras 
as práticas cartorárias que desafiam o bom senso pela ausência de ló
gica e pelo excesso de formalismo. "É bastante comum se observar as 
secretarias e os cartórios trabalharem em círculos, quebrando a própria 
essência do processo, que etimologicamente significa 'caminhar para 
frente'. São tantos carimbos, certidões, livros de tombo, protocolos, 
juntadas, que o servidor perde a noção do que está fazendo". 

Para vencer este estado de coisas, é necessária a criação de novas 
técnicas, testar métodos experimentais, copiar, aplicar e aperfeiçoar as 
boas ideias de outros juízes. 

No nosso entendimento, várias medidas podem ser implementa
das para melhorar a agilidade do processo. A principal delas é a im
plantação do processo digital ou digitalizado, quando todo o procedi
mento se desenvolve em meio magnético, desde a petição inicial até a 
sentença final transitada em julgado. Tal iniciativa no âmbito dos juiza
dos especiais federais levou o nome de juizado virtual e começa a ser 
utilizado em grande escala pelo país afora. 

Outras medidas podem ainda ser tomadas, como o peticionamen
to eletrônico, o acompanhamento de processos pelo sistema push, o 
pagamento de custas on-line, acompanhamento processual por celular, 
instalação de centrais de atendimento ao jurisdicionado, nos moldes 
dos call-centers, comunicação interna entre os vários órgãos da Justiça 
via correio eletrônico, emissão de certidões on-Iine, gravação em vídeo 
e áudio das audiências etc. 

Vê-se, portanto, que a solução para a morosidade do Judiciário não 
passa exclusivamente pela modificação legislativa. Medidas referentes 
à incorporação de novas tecnologias, padronização de procedimentos, 
informatização, capacitação de pessoal, gerenciamento dos foros e tri
bunais podem ajudar a resolver problema tão grave. 
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É verdade que tais atitudes ainda são incipientes, porém são ur
gentes para tomar efetiva a prestação jurisdicional e possibilitar o exer
cício da cidadania a milhões de brasileiros. 

4 Conclusão 

O Judiciário é o garantidor dos direitos civis, um dos elementos 
da cidadania. Vê-se que, nos países periféricos como o Brasil, o Judi
ciário passou a ser também o garantidor dos direitos sociais, pois o 
Estado-administração não vem atendendo à demanda crescente pela 
efetivação dos direitos consagrados pela Constitui~ão Federal .. 

A modernização, entendida como desenvolvimento soctal e po
lítico, ainda está por se implementa.r e~ nosso. p~ís. Essa ~efici~ncia 
de modernização resulta em uma batxa ctdadarua as classes infenores, 
atingindo em cheio o Judiciário, que ainda se enc~ntra organizado em 
bases arcaicas e antiquadas, impedindo o atendimento da demanda 
pela fruição dos direitos de cidadania ao povo brasileiro. 
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A eficiência e a eficácia da Justiça Federal como 
instrumento singular de efetivação dos 

direitos humanos fundamentais 

!teimar Raydan Evangelista1 

1 Direitos humanos fundamentais 

1.1 Compreensão 

O conjunto institucionalizado de direitos e garantias que tem por 
finalidade básica o respeito à dignidade do ser humano, por meio de 
sua proteção contra o arbítrio do poder estatal, e o estabelecimento de 
condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade hu
mana pode ser definido como direitos humanos fundamentais . 

A Unesco, também definindo genericamente os direitos humanos 
fundamentais, considera-os, por um lado, uma proteção de maneira 
institucionalizada dos direitos da pessoa humana contra os excessos 
do poder cometidos pelos órgãos do Estado e, por outro, regras para se 
estabelecerem condições humanas de vida e desenvolvimento da per
sonalidade humana (Vasak, 1978: 11). 

Pérez Lufio (Castro e outros, 1979: 43) apresenta-nos uma definição 
completa sobre os direitos fundamentais do homem, considerando-os 
um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histó-

1 
Juiz federal da 20n Vara da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais. 
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rico, concretizam as exigências da dignidade, da liberdade e da · 
dade humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos 
ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional. 

José Castan Tobenas (1976: 13), por sua vez, define direitos huma
nos corno aqueles direitos fundamentais da pessoa humana - consi
derada tanto em seu aspecto individual como comunitário - que a ela 
correspondern em razão de sua própria natureza (de essência ao mes
mo tempo corpórea, espiritual e social) e que devem ser reconhecidos e 
respeitados por todo poder e autoridade, inclusive as normas jurídicas 
positivas, cedendo, não obstante, em seu exercício, ante as exigências 
do bem comum. 

Assim, inúmeros e diferenciados são os conceitos de direitos 
humanos fundamentais, no que concordamos com Tupinarnbá Nas
cimento (1997: 211), que, ao analisar esse conceito, afirma que não é 
fácil a definição de direitos humanos, concluindo que qualquer ten
tativa pode significar resultados insatisfatórios e não traduzir para o 
leitor, à exatidão, a especificidade de conteúdo e abrangência. Pois, 
como aponta José Afonso da Silva (1997: 174), "a ampliação e transfor
mação dos direitos fundamentais do homem no envolver histórico 
dificulta definir-lhe um conceito sintético e preciso. Aumenta essa 
dificuldade a circunstância de se empregarem várias expressões para 
designá-los, tais corno: direitos naturais, direitos humanos, direitos 
do homem, direitos individuais, direitos públicos subjetivos, liber
dades fundamentais, liberdades públicas e direitos fundamentais do 
homem". E, após breve análise das diversas terminologias, conclui 
que "direitos fundamentais do homem constitui a expressão mais 
adequada a este estudo, porque, além de referir-se a princípios que 
resumem a concepção do mundo e informam a ideologia política de 
cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, no nível do 
direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concreti
za em garantias de urna convivência digna, livre e igual de todas as 
pessoas" (Silva, 1997: 177). 

O importante é realçar que os direitos humanos fundamentais 
relacionam-se diretamente com a garantia de não ingerência do Esta
do na esfera individual e a consagração da dignidade humana, tendo 
um universal reconhecimento por parte da maioria dos Estados, seja 
em nível constitucional, infraconstitucional, seja em nível de direito 
consuetudinário ou mesmo por tratados e convenções internacionais 
(Moraes, 2007: 20-1). 
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1.2 Positivação na Constituição Federal de 1988 

A doutrina citada, de Alexandre de Moraes, traduz, sob diversi
ficado ponto de vista, a amplitude em que se verifica a concepção dos 
direitos humanos fundamentais, seu objeto, sua finalidade, bem corno 
a forma pela qual os Estados com eles se relacionam, em especial, sua 
forma de reconhecimento e implementação. 

No Brasil, esta especial categoria de direitos encontrou na Consti
tuição Federal de 1988 espaço fértil e generoso para a sua consagração, 
tanto no plano interno quanto no internacional. 

Assim, em seu título II, sob o enfoque de "direitos e garantias 
fundamentais", dedicou especial valoração aos direitos individuais e 
coletivos, direitos sociais, direitos da nacionalidade, direitos políticos 
e dos partidos políticos, incorporando um universo de prerrogativas 
em benefício à proteção do ser humano, e impostas ao Estado corno 
deveres estatuídos em normas de natureza constitucional, intangíveis, 
porquanto cláusulas petrificadas em seu art. 60, § 411, IV. 

E esta preocupação do legislador constitucional com a proteção, 
maior possível, ao plexo de proteção tipificada no conceito de direitos 
humanos, fez-se novamente presente com a edição da EC 45/2004, que 
incorporou ao art. 511

, já mencionado, o § 311, segundo o qual: "Os tra
tados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso N acionai, em dois turnos, por 
três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais". 

Ante esta constatação, não é sofisma acreditar estar o provo bra
sileiro sob progressista e invejável disciplina jurídico-normativa acerca 
dos direitos humanos fundamentais, seja pela dimensão em que conce
bida, seja pela solidez de seus fundamentos. 

2 A Justiça Federal como instrumento singular de efetivação 
dos direitos humanos fundamentais: sua eficiência e eficácia 

Tão ou mais importante do que a previsão normativa dos direitos 
humanos fundamentais é a certeza de sua efetivação. Aliás, esta con
vicção é elementar em face de qualquer contexto normativo, que se 
revela ineficaz se ausente a preocupação, a iniciativa de sua efetivação, 
bem corno de eficientes instrumentos que possam assegurá-la. 

É no Poder Judiciário que se reafirma a indispensável garantia 
para a efetivação dos direitos estabelecidos. É o porto seguro, extremo 
e definitivo para a implementação de qualquer direito existente, no-

1 ss7 
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tadamente quando a responsabilidade por sua satisfação compete ao 
próprio Estado. . 

Assertiva que faz destacar o papel singular da Jushça Federal, 
porquanto cabe à União maior parcela de resp~nsabilid~d~, tanto para 
regulamentar, quanto para implementar e efetivar os di~e~tos alberga
dos na Constituição Federal, em especial, aqueles qualificados como 
humanos fundamentais, assim especificados no título II, tanto no pla
no interno quanto no internacional. Implementação e e,fe~vação_ ~ue 
passam, sobretudo, pela submissão do aparelho ~statal a~ ~posiç~es 
constitucionais e infraconstitucionais, por seus diversos orgaos, CUJOS 

atos sujeitam-se ao controle de legalidade sob a competência jurisdicio
nal da Justiça Federal. 

2.1 Exercício do direito à jurisdição como condição essencial à 
satisfação de direitos humanos fundamentais 

A mesma Constituição, cujo repertório de direitos fundamentais é 
próspero, assegurou entre eles o direito de se exigir a p_róp_ria_ atuação do 
Estado como instrumento necessário para que os dema1s direitos possam 
ser efetivados e preservados. Trata-se de singular ex~;ess~o ~e rea~a: 
ção de cidadania assim estabelecido no art. 52

, XXXV: :A..:el na~ e~cl~ra 
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesao a drrelto ." 

Dispositivo constitucional cuja dimensão pode ser compreendida 
na doutrina de José Afonso da Silva (2005: 131): 

0 Poder Judiciário aprecia emitindo juízo de valor . "Apreciar" 
(de "apreço", valor, dar valor) significa definir o valor de ~gu
ma coisa. Quando isso é feito pelo Judiciário, o que se tem e~ 
julgamento pelo qual se decide o sentid_o_~~ objeto s~b aprecia
ção. Logo, a apreciação pelo Poder Judtctarto da lesao ou ame
aça de direito se traduz numa decisão que define se houve ou 
não a lesão alegada pela pessoa ou coletividade que recorreu ao 
Poder Judiciário. É no signo "apreciação" que se centra a garan
tia individual consubstanciada na norma Constitucional. Bem o 
lembra Carmem Lúcia Antunes Rocha: "A apreciação não é mera 
referência constitucional, é direito fundamental individual e co
letivo" . Por isso, segundo ela, "a apreciação da lesão ou a~:,a?a 
a direito alegada pela pessoa e encaminhada ao Poder Jud1Clano 
não se aperfeiçoa pela única repetição de uma decisão, indepen
dentemente do exame e julgamento de razões e fundamentos 

' ula alegados pela parte". Isso ela o disse para mostrar que ~ sum 
vinculante tolheria a apreciação do magistrado no sentido largo 
previsto constitucionalmente. 
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É preciso acrescentar, ainda, que o direito de acesso à Justiça, 
consubstanciado no dispositivo em comentário, não pode e nem 
deve significar apenas o direito formal de invocar a jurisdição, 
mas o direito a uma decisão justa. Não fora assim, aquela apre
ciação seria vazia de conteúdo valorativo. 

E, mais recentemente, por força da EC 45, de 08/12/2004, ao mes
mo art. 5

2 
foi acrescentado o inciso LXXVIII, pelo qual: "a todos, no âm

bito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 
processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação" . 

Uma avaliação histórica acerca da atuação da Justiça Federal, mes
mo que após a Constituição Federal de 1988, permite questionar acerca 
de sua eficiência e eficácia como instrumento para efetivação dos direi
tos humanos fundamentais, notadamente em face de sua proeminente 
atuação como órgão de controle de atos do próprio Estado. Não con
seguiu, ao longo deste tempo, firmar-se como um instrumento eficaz e 
eficiente de resposta para a efetivação das demandas a ela submetidas, 
além de deixar, certamente, de atender a um universo de demandas 
outras, sacrificadas pela ausência de acessibilidade. 

Esta convicção, evidentemente, não é uma crítica aos dedicados 
magistrados e servidores que a fazem atuar. Mas decorre de diversos 
fatores, podendo-se exemplificar, sinteticamente: 

a) A distância que sempre separou a Justiça Federal do povo bra
sileiro, representado em sua maioria por pessoas de baixo ou nenhum 
poder aquisitivo, espalhadas por toda a dimensão continental do país. 
Característica extemada em órgãos de primeiro grau sediados em ci
dades de grande porte, além de Tribunais com extensa jurisdição ter
ritorial tipificada por disparidades sociais, políticas, econômicas e cul
turais. Fator que sempre obstaculizou o acesso e a resposta à jurisdição 
por populações situadas em regiões mais distantes. 

b) Órgãos insuficientes ao satisfatório atendimento das deman
das existentes e crescentes, provocando o aumento de processos por 
unidade jurisdicional e, por conseguinte, inaceitável demora para sua 
definitiva solução. 

c) Prerrogativas processuais atribuídas à Fazenda Pública, par
te necessária nas ações propostas perante a Justiça Federal, tais como: 
prazos privilegiados, duplo grau obrigatório de jurisdição, restrição à 
antecipação da tutela judicial, processo especial para execução, etc. Fa
tores que também sempre contribuíram para a tardia e onerosa resposta 
à efetivação da prestação jurisdicional pleiteada, tomando-a, em muitos 
casos, prejudicada. Casos, aliás, frequentes, em se tratando de demandas 
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por prestações previdenciárias e salariais, quando, somente após o óbito, 
consegue-se efetivar o direito, apesar de sua natureza alimentar. 

2.2 Acessibilidade e resposta eficaz como condição para a 
realização do direito à plena jurisdição 

A afirmação da Justiça Federal como órgão eficiente e eficaz à sua 
singular missão constitucional passa pela superação de todos os fatores 
negativos observados. Isto implica na revisão e superação de concep
ções jurídico-normativas que não mais se justificam ante o Estado que 
a atual Constituição idealizou e que a nós cabe construir, passo a passo. 
Passa, também, pela mudança de cultura do operador do direito, para 
compreender, em cada processo, mais do que uma ação, um sentimen
to de angústia, um sofrimento, uma esperança, de alguém que depo
sita na ação do Poder Judiciário a última forma de proteção para um 
direito. Direito que pode ser a liberdade, a condição de se alimentar, de 
se habitar, de se tratar, de se educar, enfim, de se viver com dignidade 
mínima, eventualmente não atendido pelo Estado, não obstante a ele 

imposto por preceitos constitucionais ou legais. 

2.2.1 Juizados especiais federais 

Com a EC 22, de 18/03/1999, foi autorizada, no âmbito da Justiça 
Federal, a criação de juizados dspeciais, implementados pela Lei 10.259, 
de 12/07/2001. Trata-se de instituto revolucionário para a consecução 
de uma maior, e por isto eficiente e eficaz, atuação da Justiça Federal, 
na medida em que desonerao acesso ao Poder Judiciário, estabelece 
condições para a célere prestação jurisdicional, em razão do procedi
mento simplificado, permite a eficácia do provimento judicial em razão 
do efeito imediato da sentença, a ausência de recurso obrigatório e de 
formal processo de execução, entre outros indiscutíveis avanços, tudo 

em benefício do jurisdicionado. 
Trata-se, assim, de um estímulo à busca pela efetivação de direi-

tos, sem as limitações tradicionalmente existentes na ordem jurídica. 
Este Juizado especial federal tem sua plenitude como instrumento 

de efetivação de direitos na sua forma itinerante, caracterizada pelo 
deslocamento do aparelho jurisdicional até os diferentes rincões deste 
país, onde há predominância de exclusão social, em face da aus~ncia 
quase que absoluta do Estado. Onde há certamente o povo m~ :a
rente. Carente de cultura, carente de condições mínimas de subslsten
cia, carente de saúde, carente de dignidade. Mas se trata de povo para 
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quem os mesmos direitos constitucionais existem e precisam ser im
plementados. 

É indescritível a realização profissional, como magistrado, ao re
ceber uma pretensão atermada, formulada por uma pessoa desprovida 
do mínimo de cultura. Ver esta pretensão singela se transformar em 
ação judicial. Receber a parte autora em audiência e perceber sua an
siedade, seu medo de estar pela primeira vez à frente de um juiz, sobre
tudo representando a si mesma. Ouvi-la. Respeitá-la. Compreendê-la 
e perceber que há muito já poderia estar sob o amparo do Estado, que 
lhe negou o direito a uma prestação que lhe traria condição de sub
sistência, através de uma prestação previdenciária ou assistencial, por 
exemplo. Reconhecer este direito, propiciando um mínimo de digni
dade, e perceber, na simplicidade típica de povo brasileiro excluído, 
o agradecimento emocionado por algo que, em verdade, não passa de 
dever do Estado. A isto se qualifica de cidadania, expressão mais forte 
de participação da vida política do Estado. 

Os juizados especiais federais representam, na atualidade, a ex
pressão de tudo que a Justiça Federal não fez, de forma satisfatória, ao 
longo do tempo de sua existência: acessibilidade, eficiência e eficácia. 

Dados estatísticos, desde a criação dos Juizados Especiais Federais, 
revelam o importante espaço já ocupado2

: 

Ações distribuídas 2002 2007 

Juizados Especiais 348.809 1.302.255 

Justiça Federal 1.369.061 2.474.704 

Verifica-se um crescimento considerável de ações ajuizadas peran
te os juizados especiais sem, entretanto, se verificar um decréscimo nas 
ações ajuizadas perante órgãos de jurisdição comum. Isto reflete maior 
provocação do Poder Judiciário para demandas até então reprimidas, 
desestimuladas pela onerosidade, pelo formalismo, pela inacessibili
dade, pela morosidade que sempre comprometeram a defesa de direi
tos essenciais, mas cuja expressão "econômico" talvez não justificasse 
o custo do processo. 

Através da informalidade própria dos juizados especiais, já é pos
sível se encorajar o ajuizamento de demandas, por exemplo, visando à 
indenização por um pneu estourado num buraco de rodovia que não 

2 Registros estatísticos do Conselho da Justiça Federal. 
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foi devidamente conservada pelo poder público; por uma correspon. 
dência extraviada, enfim, em face de qualquer órgão ou entidade pú. 
blica federal por um serviço indevidamente prestado. 

Se cada cidadão se dispuser a iniciativas desta natureza, que, con. 
vertidas em ações judiciais, impuserem uma nova forma de atuação 
do Estado, certamente se estará caminhando para uma melhor admi
nistração do serviço público. Uma administração mais eficiente, mais 
profissional, mais respeitosa, mais harmônica com os princípios funda
mentais, sobre os quais a Constituição Federal de 1988 pretendeu fosse 
edificado o Estado que ela recriou. 

3 Conclusão 

Em conclusão, pode-se afirmar que a eficiência e a eficácia da 
Justiça Federal como instrumento singular de efetivação dos direitos 
humanos fundamentais passa, antes, pela sua plena abertura ao povo 
brasileiro, através de medidas, legislativas e/ou administrativas, que 
retirem qualquer obstáculo à sua acessibilidade. Assim, impõe-se pri
mar pela continuidade das transformações, tanto estruturais quanto 
culturais, com vistas à plena realização dos princípios descritos no art. 
52, XXXV e LXXVIII. 

Transformações estruturais, como o aperfeiçoamento das unida
des jurisdicionais, tanto de primeiro quanto de segundo graus, desta
cando-as em locais que permitam atender, de forma mais próxima e 
suficiente, à população. 

Transformações culturais fundadas na convicção de que a efeti
vação da prestação jurisdicional passa, também, pela priorização de 
procedimentos que propiciem a mais ampla acessibilidade e celerida
de. Objetivo que se mostra coerente com o irreversível aparelhamento 
e expansão dos juizados especiais federais, notadamente em sua for
matação itinerante, e da recomendável elevação do valor determinante 
para sua competência, como forma de estimular cada vez mais a pro
vocação judicial, em favor do universo de pessoas que dela dependem 
e nela depositam a derradeira esperança para a realização de direitos 
que lhe são fundamentais . 
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Transgressões.militares nas Forças Armadas e o 
princípio da reserva legal (art. 5°, 11 e LXI, 

da Constituição Federal) 
Alaor Piacini1 

Questiona-se a possibilidade de previsão das transgressões mili
tares por meio de decreto e, por via de consequência, das sanções ad
ministrativas privativas da liberdade, haja vista o preceito do art. 52

, n 
e LXI, da Constituição Federal, verbis: 

II - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei; 

LXI - Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por or
dem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competen
te, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente 
militar, definidos em lei. 

Sobre a matéria, doutrina o professor Eliezer Pereira Martins (1996: 

137): 

Ora, as expressões contidas na Constituição Federal devem ser 
interpretadas em seu sentido técnico. Assim, lei, entre outros 
atributos, é o ato proveniente do Poder Legislativo, o que leva 
à conclusão de que são ilegais as prisões administrativas que não 
tenham suporte em lei, e aqui, face ao princípio da reserva legal, 

1 Juiz federal substituto da 9~ Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. 
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cumpre concluir que não basta a lei autorizadora da regulamen
tação da prisão administrativa militar; mister se Jaz que a conduta 
a ser sancionada seja descrita na lei. Destarte, são inconstitucionais as 
prisões administrativas militares definidas em decreto, ou em ato que 
possa ser alterado unilateralmente pelo executivo. 

No mesmo diapasão, o constitucionalista Celso Ribeiro Bastos 
(1989: 312): "A Constituição, ainda, alude a crime propriamente mili
tar, como ensejador da prisão, independentemente de ordem judicial. 
É bom notar, todavia, que, tanto no que diz respeito à transgressão militar, 
como ao crime propriamente militar, exige-se a definição em lei dos casos que 
comportam a medida restritiva". 

Acrescentem-se as judiciosas palavras do magistrado federal Flá
vio Dino de Castro e Costa2

, hoje deputado federal: 

Cabe assinalar que este Juízo não desconhece que os militares 
estão submetidos a estatuto próprio, por força das peculiarida
des de suas atividades. Tal status implica, por vezes, a redução 
de direitos e de garantias fundamentais normalmente aplicáveis 
a todos os cidadãos. Com efeito, no regime constitucional em 
vigor são vedados ao militar os direitos de sindicalização, greve 
ou filiação a partidos políticos [ ... ]. 

Dessume-se daí que o regime restritivo aplicável aos militares é 
excepcional, de modo que todos os demais direitos e garantias 
não objeto de norma constitucional proibitiva incorporam aos 
seus patrimônios jurídicos. Analisando-se o rol inscrito no art. 
52 da Carta Magna, encontram-se normas asseguradoras do due 
process of law [ ... ]. 

Dessa forma, as sanções punitivas impostas pelos órgãos do Esta
do aos seus agentes só têm validade quando antecedidas de pro
cedimento regular, com rigorosa atenção aos requisitos citados. 

Discorrendo sobre a subsunção da atividade administrativa à lei, 
ensina o mestre Celso Antônio Bandeira de Mello (1995: 50 e segs.): 

Nos termos do art. 52
, 11, ''ninguém será obrigado a Jazer ou deixar 

de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". Aí não se diz "em vir
tude de" decreto, regulamento, resolução, portaria ou quejandos. 
Diz-se "em virtude de lei" . Logo, a Administração não poderá 
proibir ou impor comportamento algum a terceiro, salvo se es
tiver previamente embasada em determinada lei que lhe faculte 

2 
Mandado de Segurança 92. 0001563-8/MA. 
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proibir ou impor algo a quem quer que seja. Vale dizer, não lhe é 
possível expedir regulamento, instrução, resolução, portaria ou seja lá 
que ato for para coartar a liberdade dos administrados [ ... ]. 

Portanto, a Junção do ato administrativo só poderá ser a de agregar à 
lei nível de concreção, nunca lhe assistirá instaurar originariamente 
qualquer cereeio a direitos de terceiros . 

Para reforçar ainda mais o entendimento deste caráter subalterno 
da atividade administrativa, basta examinar atentamente o art. 
84, IV, da Lei Magna. De acordo com ele, compete ao Presidente 
da República "sancionar, promulgar e Jazer publicar as leis e regula
mentos para sua fiel execução". Evidencia-se, dessarte, que mesmo 
os atos mais conspícuos do Chefe do Poder Executivo, isto é, os 
decretos, inclusive quando expedem regulamentos, só podem 
ser produzidos para ensejar execução fiel da lei. Ou seja: pressu
põem sempre. uma dada lei da qual sejam fiéis executores. 

O sempre citado Hely Lopes Meirelles (1991: 78), dissertando sobre 
os princípios básicos que regem a atuação da administração pública, 
observa: 

A legalidade, como princípio de administração, significa que o 
administrador público está em toda atividade funcional, sujeito 
aos mandamentos da lei, e às exigências do bem-comum, e deles 
não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido 
e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, con
forme o caso. 

A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao 
atendimento da lei. 

Na Administração Pública, não há liberdade nem vontade pes
soal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo 
que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido 
fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular, significa "pode 
fazer assim"; para o administrador "deve fazer assim". 

As leis administrativas são, normalmente, de ordem pública, e 
seus preceitos não podem ser descumpridos, nem mesmo por 
acordo ou vontade conjunta de seus aplicadores e destinatários, 
uma vez que contém verdadeiros poderes-deveres, irrelegáveis 
pelos agentes públicos. Por outras palavras, a natureza da fun
ção pública e a finalidade do Estado impedem que seus agentes 
deixem de exercitar os poderes e de cumprir os deveres que a 
lei lhes impõe. Tais poderes, conferidos à Administração Pú
blica para serem utilizados em benefício da coletividade, não 
podem ser renunciados ou descumpridos pelo administrador, 
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sem ofensa ao bem-comum, que é o supremo e Único ob· ti 
t d - d · · · Je vo de o a açao a mrmstrativa. 

A Constituição Federal, ao dispor no art. 52, LXI, parte final 
" a1 d - . . . , que, 
s . v? nos caso~' e ~ansgressao militar ou cnme propriamente militar, 

definidos em lei , deiXa claro que se trata de lei em sentido formal e _ 
· 1 · ma 

te~Ia ', o_u SeJa, proveniente do Poder Legislativo, e fica evidenciado que 0 
prmciplO d_a reserva legal deve ser et;tendido, na hipótese em estudo, do 
ponto de VIs_ta de reserva absoluta. E ~sse o ensinamento do mestre José 
Afor:so da Silva (2007: 423), in verbis: "E absoluta a reserva constitucional 
de lei quan~o a disciplina da matéria é reservada pela Constituição à lei, 
com exclusao, portant?, de qualquer outra fonte infralegal, o que ocorre 
quando ela emprega formulas como: 'a lei regulará', 'a lei disporá', 'a lei 
complementar organizará', 'a lei criará', 'a lei poderá definir', etc." 

Os casos de transgressão militar ou crime propriamente militar só 
podem ser definidos por lei, pois o inciso citado cuida de uma reserva 
ab~~luta dele!. Portan~o, somente lei pode prever os casos de transgressão 
mihtar ou cnme pronamente militar. Trata-se, na verdade, de um direi
t~ ~damental, tendo por objetivo um princípio ainda maior, que é a 
digrudade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado demo
crático de direito da República Federativa do Brasil. 

Esse direito fundamental tem, igualmente, suporte noutro direito 
fundamental, qual seja, "não há crime sem lei anterior que o defina, 
nem pena sem prévia cominação legal" (art 52, XXIX, da CF/1988). 

. O Supremo Tribunal Federal nos deixa a seguinte lição na ementa 
de JUlgado do Pleno3 que a seguir transcrevo: 

lNTER~RETAÇÃo. ~ARGA CONST~UTIVA. EXTENsÃo. Se é certo que 
toda mterpretaçao traz em SI carga construtiva, não menos 
correta exsurge a vinculação à ordem jurídico-constitucional. 
O fenômeno ocorre a partir das normas em vigor, variando de 
acordo c~Il_l a for~~ção profissional e humanística do intérprete. 
No exerctcw gratificante da arte de interpretar, descabe "inserir 
na regra de_ dir~ito o próprio juízo - por mais sensato que seja 
-sobre a~~al1dade _que 'conviria' fosse por ela perseguida" -
Celso Antoruo Bandeira de Mello - em parecer inédito. Sendo o 
Direito uma ciência, o meio justifica o fim, mas não este àquele. 

CONSTITUIÇÃO. ALCANCE POLÍTICO. SENTIDO DOS VOCÁBULOS. IN
TERPRETAÇÃO. O conteúdo político de uma Constituição não é 

3 
RE 166772/RS; rel~tor~ ministro Marco Aurélio; julgamento: 12/05/1994, Tri
bunal Pleno; pu.blicaçao: DJ de 16/12/1994, p. 34896; RTJ, vol. 156-02, p. 666. 
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conducente ao desprezo do sentido vemacular das palavras 
muito menos ao do técnico, considerados institutos consagrado~ 
pelo Direito. Toda ciência pressupõe a adoção de escorrei ta lin
guagem, possuindo os institutos, as expressões e os vocábulos 
que a revelam conceito estabelecido com a passagem do tempo, 
quer por força de estudos acadêmicos quer, no caso do Direito, 
pela atuação dos Pretórios. 

A interpretação adequada do art. 52
, inciso LXI, parte final, nos 

leva a concluir que o modelo político-jurídico, plasmado na Constitui
ção Federal, consagrou de forma absoluta o princípio da reserva legal 
no que tange às transgressões militares e ao crime propriamente mili
tar. Hoje, fica difícil ao intérprete, pela clareza olímpica do art. 52

, LXI, 
tecnicamente, transpor o obstáculo da exigência de lei em sentido for
mal e material para disciplinar os casos de transgressões militares. 

Ora, se pela nova ordem jurídico-constitucional somente lei em 
sentido formal e material pode disciplinar a matéria no que concer
ne aos casos de transgressões militares, pode-se concluir que os casos de 
transgressões militares previstos em decreto não foram recepecionados 
pela Constituição, ou seja, foram ab-rogados. 

A propósito do fato de a Constituição em vigor derrogar dispositi
vos de leis ordinárias ou decretos com vigência anterior à sua promul
gação, transcreve-se: 

EMENTA: CoNSTITUIÇÃo. LEI ANTERIOR QUE coNTRARIE. REvoGA
ÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. 

1. A lei ou é constitucional ou não é. Lei inconstitucional é uma 
contradição em si. A lei é constitucional quando é fiel à Constitui
ção; inconstitucional na medida em que a desrespeita, dispondo 
sobre o que lhe era vedado. O vício da inconstitucionalidade é 
congênito à lei e há de ser apurado em face da Constituição vi
gente ao tempo de sua elaboração. Lei anterior não pode ser in
constitucional em relação à Constituição futura. A Constituição 
sobrevinda não toma inconstitucionais leis anteriores com ela 
conflitantes: revoga-as. Pelo fato de ser superior, a Constituição 
não deixa de produzir efeitos revogatórios. Seria ilógico que a lei 
fundamental, por ser suprema, não revogasse, ao ser promulga
da, leis ordinárias. A lei maior valeria menos que lei ordinária. 2. 
Reafirmação da antiga jurisprudência do STF, mais que cinquen
tenária.4 

4 Informativo do STF 93, de 26/11/1997. 
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, . De outra parte, poder-se-ia argumentar, com fund . 
crpiO da recepção, que os casos de trans - . . amento no prm-
decreto teriam sido recepcionados no Jv:t~~es ~mht~r:s.previ~tos em 
qual estaria atendido o comando d. . t fu ler ordmana, razao pela 
art. 52, LXI, da Constituição. ' o rrer o ndamental, previsto no 

Todavia, isso não ocorreu. 

C_:diço que o princípio ou fenômeno da rece ão 
servaçao do ordenamento J·urr'd· inf . pç assegura a pre-rco raconstrtucio 1 · 
riormente à vigência do novo t t . . na ' exrstente ante-

Ad 
. ex o constituciOnal. 

emars o · ' · d 
reito, pois a le~isl~~~c~~ri~/:~;;:~~~:::~ ~ cont~uidade do di-
minação expressa ou não desde u - . . rçao persrste, por deter
ordem jurídico-constitucional. q e nao SeJa mcompatível com a nova 

Discorrendo sobre o princípio da rece ã 
reira Filho (1977: 334) aduz te t tr pç o, Manoel Gonçalves Fer-

x o ex emamente claro de Kelsen, in verbis: 

Se as leis emanadas sob a velha Constitu. - . 
1id b . I rçao contmuam a ser vá-

da
as s1?d adnova,rsso e possível somente porque lhes foi conferr·
va I a e expressa o t ·t 

f 
~ u acr amente pela nova Const"tu· - O 

enomeno é u d I rçao. 
ro O m caso e recepção, similar à recepção do direito 

mano. novo ordenamento b · 
do ve1h d rece e, r.e., adota certas normas 

0 or enamento Isto sigru·fi 
atribui validade dI . . ca que o novo ordenamento 
údo das ' a vrgor a normas que têm o mesmo conte-
do direiton~~a~ do velho ordenamento abreviado de criação 
continua~ a :e ers ~~ue, se~do a linguagem corrente, inexata, 
novas, cujo si~~;~~as, ~ao: :e um ponto de vista jurídico, leis 
idênticas à 1 . . o comer e com o das velhas. Essas não são 

I d" s ers antigas, porque o seu fundamento de validade 
e rverso; o fundam t d . 
ti
·tu· - - en o e sua validade reside na nova Cons-

rçao, nao na velha e e t d - . ' n re as uas nao existe contin . d d 
nem do ponto de vista d m a e, 
Portanto - I e uma nem do ponto de vista de outra. 
dico . t .nao e apenas a Constituição, mas o ordenamento jurí-

m erro que muda com uma revolução. 

Prossegue o jurista: 

~~~rr:, ~ortanto, ~egundo Kelsen, uma recepção do direito ante
rior na o mcompativ~1 com a nova Constituição. A legislação ante
Con~~;;a:'ece em VI~or, mas com novo fundamento, que é a nova 

rçao. Como drz Mortati, "ocorre uma novação de fontes". 
[ ... J 
Mas a recepção do d · · t 
C 

. . - rrer o anterior só é possível nos claros da 
onstiturçao Porque lo · d. - ~· . ' grcamente, onde a nova Constituição 
rspoe, explícita ou implicitamente, de modo diverso, é irnpos-
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600 1 
ARGUMENTO 

sível essa mesma recepção. Em consequência, o direito anterior 
incompatível com a nova Constituição perde a sua validade com 
a perda de eficácia da Constituição anterior, e não recobra vali
dade com a eficácia da nova Constituição. Ao contrário, o direito 
anterior compatível com a nova Constituição perde a sua eficá
cia, mas a recobra instantaneamente com a nova Constituição. 
(Ferreira Filho, 1977: 334-5) 

A recepção não ocorreu porquanto existe uma incompatibilidade 
do instrumento que consubstancia os casos de transgressões militares, 
uma vez previstas em decreto, e a Constituição exige lei formal e mate
rial para disciplinar a matéria. 

Assim, fácil concluir que o Anexo I do Decreto 90.608, de 04/12/1984 
- que previa os casos de transgressões militares no Exército, atualmen
te, revogado pelo Decreto 4.346, de 26/08/2002, que "aprova o Regula
mento Disciplinar do Exército (R-4) e dá outras providências" -não 
foi recepcionado pela Constituição, ou seja, foi revogado. 

Por sua vez, o atual Anexo I do Decreto 4.346/20025
, ao prever os 

casos de transgressões militares no Exército, é inconstitucional, pois 
afronta a previsão do inciso LXI do art. 52 da Constituição. 

Essa matéria foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal6, mas, 
por uma questão de ordem processual, o mérito não foi enfrentado, 
conforme ementa que a seguir se transcreve: 

Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o Decreto n. 
4.346/2002 e seu Anexo I, que estabelecem o Regulamento Dis
ciplinar do Exército Brasileiro e versam sobre as transgressões 
disciplinares. 
2. Alegada violação ao art. 511, LXI, da Constituição Federal. 
3. Voto vencido (Rel. Min. Marco Aurélio): a expressão ("defi
nidos em lei") contida no art. 511, LXI, refere-se propriamente a 
crimes militares. 
4. A Lei n. 6.880/1980 que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, 
no seu art. 47, delegou ao Chefe do Poder Executivo a com
petência para regulamentar transgressões militares. Lei recep
cionada pela Constituição Federal de 1988. Improcedência da 
presente ação. 

s Ver http:llwww.planalto.gov.brlccivil_031Decreto/2002/D4346.htm. 

6 ADI 3340/DF; relator: ministro Marco Aurélio; relator para acórdão: ministro 
Gilmar Mendes; julgamento: 03/11/2005, Tribunal Pleno; publicação: DJ de 
09/03/2007, p. 25. 
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I 6()1 

5. Voto vencedor (divergência iniciada pelo Min G ·z 
. z mar Mend )· 

ao requerente demonstrar, no mérito cada um do es · cabe 
, , . - ' s casos de viola -

Incabzvel a analzse tao somente do víciofiormal alegad . çao. 
o a partzr dafi 

mulação vaga contida na AO I. or-

6. Ausência de exatidão na formulação da ADI quanto ' d · . -. as zsposzçoes e 
normas vwladoras deste regime de reserva legal estrita. 

7. Dada a ausência de indicação pelo decreto e, sobretudo, pelo Ane
xo, penalidade específica para as transgressões (a serem graduadas, no 
cas~ concreto) não é possível cotejar eventuais vícios de constitucio
nalz~ade c~m relação a cada uma de suas disposições. Ainda que as in
Jraçoes estzvessem enunciadas na lei, estas deveriam ser devidamente 
atacadas na inicial. 

8. Não conhecimento da ADI na forma do artigo 3Q da Lei n. 
9.868/1999. 

9. Ação Direta de Inconstitucionalidade não conhecida. 

_ Portanto, o STF deixou de enfrentar o mérito no que tange à previ
sao dos casos de transgressões militares no Exército em um anexo a um 
decreto, quando a Constituição exige lei formal e material. 

" Do mesmo modo, o art. 72 do Decreto 88.5457, de 26/07/1983, que 
:pr~v~' o R:gulamento Disciplinar para a Marinha e dá outras provi

denc~as , foi revogado, isto é, não foi recepcionado pela Constituição 
em vigor. 

Igualmente, não foi recepcionado o art. 10 do Decreto 76.322s, de 
22/09/1975, que "aprova o Regulamento Disciplinar da Aeronáutica 
(RDAER)". Portanto, tal dispositivo do decreto em questão, ao prever 
os caso: de transgressões militares, encontra-se revogado desde a pro
mulgaçao da Constituição de 1988. 

Portanto, em conclusão, o Anexo I do Decreto 4.346/ 2002 é incons
titucional, pois afronta o disposto na parte final do inciso LXI do art. 
5

2 
da Constituição ante a reserva absoluta de lei para definir os casos de 

transgressão militar ou crime propriamente militar. Por sua vez, o art. 72 do 
~ecreto 88.545/1983 e o art. 10 do Decreto 76.322/1975 não foram recep
CIOnados, isto é, foram revogados com a promulgação da atual Consi
tuição. Assim, as penas aplicadas nos casos de transgressões militares, 
com base na previsão nos citados decretos, são nulas. 

7 
Ver http://www.jfrj.gov.brlselegis/militarlpdf/Decretos!Dec88545.pdf 

8 
Ver http:l lwww6.senado.gov.brllegislacao/ListaPublicacoes.action ?id= 122972. 
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A responsabilidade civil por dano moral ambiental 

Ariane da Silva Oliveira1 

1 Considerações introdutórias 

O direito ambiental tem ganhado lugar de destaque no cenário 
jurídico mundial. A preocupação com a conciliação dos vetores do de
senvolvimento econômico e da preservação do meio ambiente ultra
passa as fronteiras regionais ou nacionais e assume o centro do debate 
internacional. 

Mais do que isso. Conquanto não se despreze o relevo do desen
volvimento econômico e tecnológico, tem-se enfatizado, sobretudo nas 
últimas cinco décadas, a necessidade de uma tutela efetiva e integral 
do meio ambiente. 

Não por outro motivo, o legislador constituinte dedicou um ca
pítulo da Constituição Federal de 1988 à disciplina da tutela do meio 
ambiente, cujos valores centrais estão sintetizados no caput do art. 225, 
assim redigido: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualida
de de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações". 

Nesse contexto, observa-se que o traçado de metas e normas pro
gramáticas, apesar da inegável importância histórica, tem-se mostrado 
insuficiente para garantir a eficácia prática do preceito em comento, 

1 

Juíza federal substituta da 3ll Vara da Seção Judiciária do Estado de Goiás. 
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notadamente no que se refere à proteção do meio ambiente para as 

futuras gerações. . , . _ 
A eficiência da proteção do bem JUndico em foco nao pode pres

cindir da noção da natureza transindividual do direito, co~o também 
da fixação da prevenção do dano ambiental como elemento informador 
da tutela protetiva. Contudo, uma vez frustrado :ste intento pre~ípuo, 
há de haver uma política contundente de reparaçao do dano ambiental, 
seja no aspecto patrimonial, seja no extrapatrimonial. . . . 

É exatamente sobre a reparação do dano extrapatnmorual ambien
tal, também chamado dano moral ambiental, que s~ pret:nde deter o 
olhar. É que, conquanto de há muito superada a d1sc_ussao acer~a do 
dever de reparação do dano moral individual, o_ c~b1men~o ~a _mde-

. ação em caso de dano moral ambiental, de feiçao metamdiVIdua], 
ruz d 'd 
constitui matéria que ainda não recebeu a atenção evi a. 

2 Dano patrimonial ambiental e dano moral 
(extrapatrimonial) ambiental 

A temática do dano moral ambiental ganhou lugar de destaque 
campo do debate acadêmico nacional a partir d~s est_udos 
pelo professor José Rubens Morat_o Leite, ~a_L:Jruvers1~ade Fed~ral 
Santa Catarina, para quem havena a possibihdad: de concoffil 
do dano patrimonial ambiental com o dano_ essencialm~nte moral. 

Para 0 preclaro estudioso, "o dano ambiental, genencamente, 
titui uma expressão ambivalente, que pode, ao mes~o tempo, ut:~>ll<.l la. 

alterações nocivas ao meio ambiente e, ainda, os efeitos que tal 
provoca na saúde das pessoas e de seus interesses" (Leite, 2?00: 51) ._ 

Entretanto, é mister advertir que o dano moral ambiental nao 
confunde com o dano ao patrimônio ambiental, podendo- _antes, 
vendo - ser cumuladas as indenizações, na forma do Enunciado 37 
Súmula do Superior Tribunal de Justiça2

. . . 

No magistério da doutrina, enquanto o dano patnmorual 
ou dano ecológico, "é toda e qualquer forma de de~~d~Jão que . 
equilíbrio do meio ambiente, tanto físico quant? es~etico ~L~ra, 1997. 
ou mesmo "qualquer alteração adversa no eqmhbno ecolog~co do 
ambiente" (Paccagnella, 1999: 45), o dano moral ambiental (de índole 
va) não tem repercussão no mundo físico, sendo, pois, de~~ . ai 
ou mesmo de feição objetiva, à semelhança do dano moral mdiVIdU · 

2 "São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral 
do mesmo fato." 
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Em outras palavras, "o dano moral ambiental caracteriza-se quan
do, além dessa repercussão física no patrimônio ambiental, sucede 
ofensa ao sentimento difuso ou coletivo- v.g.: o dano causado a uma 
paisagem causa impacto no sentimento da comunidade de determina
da região, quer como v.g.: a supressão de certas árvores na zona urbana 
ou localizadas na mata próxima ao perímetro urbano"3. 

O dano moral, conforme pondera José de Aguiar Dias (1994: 
730), escolado na doutrina de Minozzi, "não é o dinheiro nem coisa 
comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, 
a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa situação 
experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo sig
nificado". Mas não é só. Para Yussef Said Cahali (1998: 351-2), o dano 
moral, em sua versão mais atualizada, vai paulatinamente se afastando 
de seus "contingentes exclusivamente subjetivos de dor, sofrimento, 
angústia, para projetar objetivamente os seus efeitos de modo a com
preender também lesões à honorabilidade, ao respeito, à consideração 
e ao apreço social, ao prestígio e à credibilidade das relações jurídicas 
do cotidiano, de modo a afirmar-se a indenizabilidade dos danos mo
rais infligidos às pessoas jurídicas ou coletivas". 

Para a configuração do dano moral ambiental, basta agregar-se ao 
conceito acima alinhado a nota do caráter transindividual do direito 
violado e, por conseguinte, a natureza difusa ou coletiva do grupo de 
indivíduos merecedores da tutela reparatória. O dano moral constitui, 
pois, a violação de valores que afetam negativamente a coletividade, a 
partir de uma lesão imaterial ambiental. 

Nessa esteira, são hipóteses passíveis de configurar o dano moral 
ambiental o aterramento de famosa e visitada lagoa em zona urbana, 
área de preservação ecológica, por ferir o valor ecológico do bem em re
lação à comunidade; a construção ao longo de rios e mananciais, áreas 
de preservação permanente que cortam o perímetro urbano, agredindo 
a coletividade em seu valor ecológico, na qualidade de vida e na saúde; 
a transposição das águas de determinado rio, lendário e estimado, por 
causar uma frustração coletiva nas comunidades ribeirinhas, sobretu
do no povo nordestino, com suas crenças e superstições, entre outros. 

Dano extrapatrimonial ambiental reflexo 

Sem embargo do caráter difuso do direito ora defendido como 
pertencente a uma coletividade merecedora da tutela reparatória, não 

3 

Voto vencido proferido pelo ministro Luiz Fux, no REsp 598.281-MG. 
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se descura da possibilidade de uma mesma ação danosa poder causar, 
paralelamente, um dano ao meio ambiente como interesse difuso e um 
dano físico subjetivo. De fato, um único ato pode ocasionar um dano 
extrapatrimonial ambiental coletivo, de caráter objetivo, e um dano ex
trapatrimonial ambiental reflexo, atinente a um interesse individual, 
causado por ricochete, através da lesão ambiental. 

Exemplificando a situação mencionada, Mora to Leite (2000: 68) faz 
referência à poluição provocada pela queimada de palha de cana-de
açúcar, por uma usina produtora de álcool, que, a um só tempo, pode 
causar um dano ao meio ambiente como interesse difuso e um dano 
físico subjetivo aos brônquios, diminuindo a capacidade respiratória 
de certo indivíduo. 

Nesse caso, a tutela reparatória há de ser buscada pelo próprio indi
víduo prejudicado, em demanda de cunho individual, visto que o dano 
moral aí caracterizado nada mais é do que aquele dano clássico, com a 
particularidade de decorrer de uma ação também causadora de dano ao 
meio ambiente. Como já asseverado, nada obsta a conjugação das diver
sas formas de responsabilização decorrentes de um mesmo fato. 

4 Indenizabilidade do dano moral (extrapatrimonial) ambiental 

Mesmo que de forma ainda tímida, vem-se admitindo a possibi
lidade de caracterização de um dano moral afeto à coletividade como 
um todo ou a um grupo de indivíduos determinados ou determináveis. 
É o que se denomina dano moral coletivo, do qual o dano moral ambien
tal é espécie, e que, na lição de Carlos Alberto Bittar Filho (1994: 55), "é 
a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a 
violação antijurídica de um determinado círculo de vatores coletivos". 

Deveras, a indenizabilidade do dano extrapatrimonial ambiental 
já foi, inclusive, vislumbrada pela comissão constituída pelo Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ao concluir que "é necessá
rio um novo regime de responsabilidade civil que estabeleça tanto os 
danos previsíveis quanto os imprevisíveis, assim como os danos pre
sentes e futuros. Deveriam ser indenizados igualmente o dano emer
gente e o lucro cessante, bem como o dano moral"4. 

Disso decorre que o reconhecimento do dano moral ambiental 
não está intrinsecamente ligado à repercussão física no meio ambiente, 
senão relacionado à transgressão do sentimento coletivo, consubstan-

4 Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. México: Oficina Regio
nal para a América Latina e Caribe. 
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dado no sofrimento da comunidade, ou do grupo soc·al d. 
terminada lesão ambiental. I ' Iante de de-

Com efeito, não se pode olvidar que o meio ambiente p t 
t d · . . _ . er ence 

a o os, VIsto que a Conshtuiçao vigente universalizou este d" . 
· · d Iretto 

engm _o-o a be~ de u~o comum do povo. Assim, em se tratando d~ 
proteçao ao mew ambiente, podem coexistir o dano patrimonial e 

0 
dano mo~al, exeges~ que prestigia o real escopo do poder constituinte 
de garantir um ambiente sadio e equilibrado. 
. E nada há mesmo a impedir a consideração de um dano moral cole-

tivo e,_po~ c~~seguinte, a sua reparabilidade, visto que seria um contras
senso mvrabilizar-se a reparação do dano sofrido por determinado gru d . . . po 
e a _rru~-s~ a rndenização de cada lesão individual. A nota de discrimi-
n~çao ficana po~ cont~ da destinação dos recursos oriundos da imposi-
çao do dever de rnderuzar que dada a feição difusa do drr· e·t · -

. . . . ' ' 1 o, rmpoe-se 
seJam dmgrdos a um fundo, de caráter coletivo, para a recuperação dos 
bens lesados, na forma do art. 13 da Lei de Ação Civil Pública. 

5 Dano moral (extrapatrimonial) ambiental indenizável 

Requisito d_a ~xistência de responsabilidade civil é a verificação de 
um dano ou preJUizo a ressarcir. 

~~sede de dano ambiental, em que o dever de indenizar não está 
c~ndicionado ao ~gente industrial ou a uma atividade considerada pe
ngosa, mas adstnto a qualquer atividade que, direta ou indiretamen
te: afete _o meio ambiente, degradando-o, faz-se necessário estabelecer 
a rntensidade do dano ambiental capaz de redundar na obrigação de 
reparar. Isso !'orque quase toda ação humana pode, em princípio, pro
vocar alteraçao no meio ambiente. 

S~bre o _p~nto, a _Lei 6.938, de 31/08/1981, ao definir, no art. 3, II, 
o que e polwçao ambiental5 e apontar, no inciso N do mesmo artigo 
q , I "d 6 I uem e o po UI or , trouxe alguma luz sobre a matéria. 

Contudo, porque o texto legal não apresenta uma definição com
pleta do dano ambiental indenizável, preconizando apenas alguns ele-

5 
"~o~uição ambiental é a degradação da qualidade ambiental resultante de 
ativrdades que direta ou ~direta:nente: a) prejudiquem a saúde, a segurança 
e 0 ben;-e~tar da populaçao; b) cnem condições adversas às atividades sociais 
e e;~nomrcas; c~ ~f~tem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições 
esteticas ou sarutanas do meio ambiente; cem matérias ou energia em desa
cordo com os padrões estabelecidos." 

6 "P I "d v 0 u_r or: a P_ess?a física ou jurídica de direito público ou privado responsá-
el, dueta ou mdrretamente, por atividade de degradação ambiental." 



6os 1 ARGUMENTO 

mentos sinalizadores, coube à doutrina e à jurisprudência a solução da 
questão. 

Nesse pensar, Custódio (1983: 172-3), ao examinar o assunto, apre
goa que, "tratando-se da primeira característica, para os fins de repara
ção, o dano, decorrente de atividade poluente, tem como pressuposto 
básico a gravidade do acidente, ocasionando prejuízo patrimonial ou 
não patrimonial a outrem, independente de tratar de risco permanente, 
periódico, ocasional ou relativo". 

Correa (1989: 87), do mesmo modo, argumenta que os danos am
bientais, para ser reparados, hão de ser graves. É a constatação da anor
malidade do dano pela sua gravidade que abre espaço para o direito à 

~~~. -
É, porém, Morato Leite quem melhor esclarece a questao, ao ele-

ger o critério da intolerabilidade como fator determinante da aferição do 
dano capaz de fazer nascer o dever de indenizar. Para ele, "há, assim, 
que se avaliar quando se faz surgir a quebra de equilíbrio da qualidade 
ambiental, quer na capacidade atinente ao ecossistema, quer na sua ca
pacidade de aproveitamento ao home~ e a s,ua qualidade de ~~a, isto 
é, o exame da gravidade do dano ambiental e elemento necessano para 
a reparação. Portanto, no exame de caso por caso, e alicerçados em perí
cias, quando necessário, é que se deve apreciar o limite de tolerabili~a
de aceitável, para que, na ocorrência de intolerabilidade, venha surgrr a 
imputação do agente que praticou a lesão" (Leite, 2000: 54! . . 

Desta sorte, o dano moral indenizável é aquele sentimento coletivo 
de mal-estar e dor, na sua mais ampla acepção, que decorre de uma 
lesão grave e intolerável ao meio ambiente. Não é, pois, .qualquer degra
dação ambiental que fará surgir o dever de reparar, senão aquela marca
da pela nota da intolerabilidade, conceito este indeterminado, que deve, 
por isto mesmo, ser preenchido pelo julgador no caso concreto. 

6 Suporte normativo da indenizabilidade do dano moral 
(extrapatrimonial) ambiental 

Cumpre deixar de logo assentado que a ~espo~sa~ilidade ~vil 
em matéria ambiental, diferentemente da doutrma classica, prescmde 
da comprovação da culpa como pressuposto do dever de indenizar, 
afinando-se com as teorias publicistas. 

De fato, desde a edição da Lei 6.938/1981, passou-se a adotar, no 
Brasil, em tema de responsabilidade civil por dano ao patrimônio am
biental, a teoria do risco da atividade, conforme se pode colher do art. 14, 
§ 12, do diploma legal em apreço, vazado nos seguintes termos: "Sem 
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prejuízo das penas administrativas previstas nos incisos do arti 
1 "d ' b · d · d go, 0 

po UI or e o n~a o, z~ ependentemente de culpa, a indenizar os danos 
causados ao mew ambiente ou a terceiro, afetados por sua atividade" 
(grifo nosso). 

. Importa regisrr:ar .q~e o regramento infraconstitucional foi recep
oo~~do pel~ ~on~tí~tuçao Federal de 1988, que preconiza a respon
sabilidade CIVIl obJetiva do causador do dano ambiental, ancorada na 
teoria do risco integral, porque não admite excludente, sendo certo que 
nem mesmo o caso fortuito ou a força maior têm o condão de afastar 

0 dever de indenizar. 

_ So~r~ o p.ont?, é imperioso trazer à colação a sempre precisa li
çao ~e Edis Mil~re. (2000: 339), para quem "essa postura do legislador, 
considerando obJetiva a responsabilidade por danos ao meio ambiente, 
atende satisfatoriamente às aspirações da coletividade, porquanto não 
raras vezes o poluidor se defendia alegando ser lícita a sua conduta, 
porque estava dentro dos padrões de emissão traçados pela autorida
de administrativa e, ainda, tinha autorização ou licença para exercer 
aquela atividade. Muito embora isso não fosse causa excludente de sua 
respons~bilidade, já colocava em dúvida a consciência do julgador, 

0 
que mtutas vezes poderia redundar em ausência de indenização por 
parte do poluidor". 

É de ver-se, outrossim, que, visando a conferir ampla e efetiva 
pr?teção ao meio ambiente, o sistema constitucional vigente sujeita 
o infr~to~. à responsabilização nas esferas administrativa, civil e pe
nal, VIabllizando, de maneira autônoma e independente, a incidência 
cumulativa desses três sistemas de responsabilidade em relação a um 
mesmo fato danoso (CF/1988, art. 225, § 32f. Tal advertência, embora 
não se ,:estrinja ao âmbito do direito ambiental, ganha especial relevo 
em .razao da natureza das sanções que podem ser aplicadas adminis- . 
tratívamente pelos órgãos de proteção ambiental, no regular exercício 
do poder de polícia. 

A indenizabilidade do dano moral em geral encontra suporte no 
art. 5

2
, X

8
, da Constituição Federal' de 1988. Especificamente no que 

7 

"A~ condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão 
?s Infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
Independentemente da obrigação de reparar os danos causados." 

8 

"São invioláveis a ~n~rni,d.ade, a. vid~ privada, a honra e a imagem das pesso
as, assegurado o drrelto a mderuzaçao pelo dano material ou moral decorren
te de sua violação." 
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se refere ao dano extra patrimonial ambiental (ou dano moral ambien
tal), a Lei 8.884/1994, que deu nova redação ao art. 12 da Lei 7.347/1985 
(LACP), previu de forma expressa e indisfarçável a responsabilidade 
por danos morais causados ao meio ambiente. Eis o teor do dispositivo 
invocado: 

Art. 12 Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da 
ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patri
moniais causados: (Redação dada pela Lei 8.884, de 11/06/1994)9 

I- ao meio ambiente[ ... ]. (Grifo nosso.) 

A indenizabilidade do dano moral coletivo10 tem ainda funda
mento no art. 62, VI, da Lei 8.078, de 11/09/1990, que traz no rol dos 
direitos básicos do consumidor "a efetiva prevenção e reparação de da
nos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos", donde se 
conclui que o advento do novel ordenamento constitucional- no que 
concerne à proteção contra o dano moral - possibilitou ultrapassar a 
barreira do indivíduo para abranger o dano extrapatrimonial à pessoa 
jurídica e à coletividade. 

7 Considerações finais 

À guisa de conclusão, impõe-se reafirmar que o reconhecimento 
do dano moral ambiental não está intrinsecamente ligado à repercus
são física no meio ambiente. Ao revés, relaciona-se à transgressão do 
sentimento coletivo, consubstanciado no sofrimento da comunidade, 
ou do grupo social, diante de determinada lesão ambiental. 

Destarte, em se tratando de proteção ao meio ambiente, podem 
coexistir o dano patrimonial e o dano moral, interpretação que pres
tigia a real exegese da Constituição em favor de um ambiente sadio e 
equilibrado, cujo dever de defesa e proteção, para as presentes e futu
ras gerações, é imposto ao poder público e a toda a coletividade. 

Eventuais dificuldades de delimitação dos destinatários da tutela 
reparatória do dano moral ambiental e de quantificação do valor da 
indenização não podem servir de obstáculo à condenação dos infrato
res, visto que a Constituição Federal assegura a ampla indenizabilida
de do dano ambiental, sem traçar qualquer restrição à reparabilidade 

9 Redação anterior: Art. 12 Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo 
da ação popular, as ações de responsabilidade por danos causados[ ... ]. 

10 Do qual é espécie o dano moral ou extrapatrimonial ambiental. 
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do dano extrapatrimonial. Ao contrário, a CF/1988 assegura, expres
samente, no rol das garantias fundamentais, a indenização pelo dano 
moral e material, ao passo que a Lei 8.884/1994, que deu nova redação 
ao art. 12 da Lei 7.347/85 (LACP), prevê, também de forma categórica, 
a "responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: I- ao 
meio ambiente" . 

Não se pode perder de vista, no entanto, que nem toda alteração 
do meio ambiente tem o condão de gerar o dever de indenizar. Deveras, 
somente as lesões acentuadas pelas cores da gravidade e da intolerabi
lidade justificam o surgimento da tutela reparatória e esta há de dar-se 
de forma ampla, a abranger o dano patrimonial e extrapatrimonial. 

Diferentemente do dano extrapatrimonial reflexo, as indeniza
ções resultantes de condenação por dano moral ambiental, de feição 
difusa ou coletiva, devem ser direcionadas a um fundo destinado à 
recuperação do meio ambiente degradado, na forma do art. 13 da Lei 
7.347/1985. 
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1 Introdução 

Omissão e responsabilidade do Estado 
por dano ambiental 
Maria Lúcia Gomes de Souza1 

Com a evolução da história da humanidade, a problemática am
biental tem se tornado uma das principais preocupações científicas, 
tendo em vista a consciência da escassez dos recursos naturais do pla
neta e a forma predatória de sua exploração pela espécie humana. 

Neste contexto, o instituto da responsabilidade ambiental vem de
sempenhando importante função no exercício democrático da defesa 
do meio ambiente na recomposição do dano, na sua compensação ou 
ainda na sua prevenção. 

A participação do Estado no processo de proteção do meio am
biente é primordial, por possuir destacado papel na elaboração e desen
volvimento de políticas públicas ambientais, em cooperação com toda 
a sociedade, tendo em vista que a participação popular no mencionado 
processo é inerente à natureza do Estado democrático de direito. 

Além disso, cabe ao Estado, como principal gestor das políticas 
públicas ambientais, controlar todas as atividades potencialmente po
luidoras. 

Por outro lado, não se pode olvidar ser o Estado também respon
sável pela busca à realização do desenvolvimento econômico e social, 

1 Juíza federal da 3il Vara da Seção Judiciária do Estado do Amazonas. 
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princípio essencial à satisfação do bem comum e das necessidades da 
coletividade. 

Eis que, a par destas funções, surgem inúmeras situações em que 
o próprio Estado pode produzir prejuízos ao meio ambiente, direta ou 
indiretamente. 

Quando pratica de per si atividade que venha a ocasionar o dano 
ambiental, a questão comumente é mais simples, tendo em vista que 
o Estado pode perfeitamente ser sujeito passivo da responsabilidade 
ambiental corno o particular, sob as mesmas regras. 

A temática mais controvertida consiste na possibilidade de serres
ponsabilizado em virtude de sua omissão, inclusive por fato de tercei
ro, pela circunstância de ser responsável pelo controle das atividades 
potencialmente danosas ao meio ambiente e também pela elaboração e 
execução das políticas públicas ambientais. 

Este estudo pretende abordar a questão da responsabilidade do 
Estado por dano ambiental em virtude de condutas omissivas, para 
analisar, em especial, até que ponto o Estado responde por dano oca
sionado diretamente por terceiros, mas que possa ser vinculado a urna 
inércia administrativa no que concerne ao seu dever de controle e ges
tão das atividades danosas ao meio ambiente e das políticas públicas 
ambientais. 

Primeiramente, analisar-se-á o regime geral de responsabilidade 
ambiental previsto no ordenamento jurídico brasileiro, bem corno as 
regras de responsabilidade do Estado, para o fito de melhor desenvol
ver-se o terna. 

A seguir, tratar-se-á de forma mais específica da temática dares
ponsabilidade do Estado por dano ambiental em virtude de omissão 
estatal. 

Ao final, extrair-se-ão as principais conclusões do estudo efetuado. 

2 Noções gerais sobre a responsabilidade ambiental no 
ordenamento jurídico brasileiro 

A fim de tratar da omissão estatal e da responsabilidade ambien
tal, torna-se importante, inicialmente, traçar os principais contornos do 
instituto da responsabilidade ambiental no quadro normativo nacio
nal, seja para melhor compreensão do terna, seja para enfatizar os as
pectos mais relevantes para o seu tratamento, sem, obviamente, tentar 
esgotar as várias abordagens que somente um estudo mais aprofun
dado poderia oferecer sobre a matéria tão complexa e diversificada da 
responsabilidade no direito ambiental. 
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Dentro desta ótica, cumpre destacar que a autora deste trabalh 
"d o c~ns1 er~ ~o~o ? principal ?~spositivo estabelecedor das regras jurí-

dicas aplicave1s a responsabilidade ambiental aquele previsto no art. 
14, § 1

11
, ~a ~e~ ~a Política Nacion~l d~ Meio Arnbi_ente (Lei 6.938/1981), 

o qual d1spoe. Sem obstar a aphcaçao das penalidades previstas nes
te artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência de 
culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a 
terceiros, afetados por sua atividade". 

Além disso, um dos objetivos da Política Nacional do Meio Am
biente, fixados no mencionado diploma legal, é a imposição ao polui
dor e ao predador da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos 
causados (art. 411, VII, da Lei 6.938/1981). 

Destarte, há muitos anos foi inserta no ordenamento jurídico bra
sileiro a responsabilidade objetiva na matéria ambiental, tendo em vista 
as peculiaridades do bem ambiental, que exige urna especial proteção, 
bem como a especialidade da matéria, em virtude das dificuldades na 
obtenção de provas e o interesse maior de proteção da coletividade. 

Desta feita, no campo da responsabilidade ambiental, é prescindí
vel a prova da culpa, sendo suficiente a constatação do nexo de causali
dade entre o ato e a lesão ao meio ambiente para impor-se a reparação 
do dano. 

Embora discutida na doutrina a possibilidade de oposição de 
causas excludentes de responsabilidade, como a força maior e o caso 
fortuito, a tendência majoritária é de não aceitar estas hipóteses para 
afastar a responsabilidade do poluidor2. Concorda a autora com ora
ciocínio de que é necessária a análise do caso concreto para se aferir se 

2 
Cf. José Afonso Silva (2000: 279). Sobre o assunto, Paulo Affonso Leme Ma
chado (2003: 344-6) admite a possibilidade da excludente de caso fortuito 
?u forç? mai~r depe~dend~ do caso concreto, se houver prova de que era 
tmposstvel evitar ou 1mped1r os efeitos do fato. José Alfredo Baracho Júnior 
(~000: 322) po,s~ciona-se pela admissão de causas excludentes de responsabi
lidade. Cf. anáhse detalhada do assunto, para admitir a possibilidade de cau
sas excludentes, mas destacando a necessidade de enrijecimento do sistema, 
por Adalberto Pasqualotto (1993: 455-7). Cf., ainda, Nelson de Freitas Porfírio 
Júnior (2002: 69), acolhendo a possibilidade da excludente da força maior, 
no caso de dano ambiental puro. Toshio Mukai (2003: 31-3) concebe a res
ponsabilidade objetiva por danos ambientais na modalidade do risco criado 
aceitand~ a possibilidade de oposição da culpa da vítima ou de terceiros, d~ 
força maiOr e do caso fortuito. Contrários ao acolhimento das causas exclu
dentes, corno o caso fortuito, a força maior, a culpa exclusiva da vítima, etc., 
cf. : Rodolfo de Camargo Mancuso (1999: 270-6); Édis Milaré (2002: 140-261); 
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o fato alegado para exclusão da responsabilidade como forçam,.; 
o - <U.Or ou 

caso ~ortmto pode ou nao afa~tar a responsabilidade do agente, tendo 
em vista que a postura de aceitar ou recusar tais causas excludentes de 
forma absoluta não parece razoável. 

É imprescindível avaliar a situação em exame para que se po 
f .. ~ · ssa 

a enr as Circunstancias que a cercam, em especial a previsibilidade 
inevitabilidade do fato, sem descurar da atenção aos princípios relaeti~ 
vos ao direito ambiental, para concluir se o motivo alegado como ex
cludente de responsabilid:=tde rompe com o nexo de causalidade entre 
o ato e o dano ambiental. E de se ressaltar que, diante dos princípios d 
direito ambiental, tais casos serão muito restritos, pois, se o resultad~ 
pud~r ser relaci~nado de ~ualqu~r forma com o risco da atividade po
tencialmente lesiva ao meiO ambiente, a responsabilização é cabível. 

O mencionado dispositivo não sofreu alterações com o advento 
da Constituição Federal de 1988, a qual estabeleceu em seu art. 225, § 
32

, que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
acarretarão aos infratores, sejam pessoas físicas ou jurídicas, além das 
sanções penais e administrativas, a obrigação de reparar os danos cau
sados. 

É interessante notar que o atual Código Civil, em seu art. 927, pa
rágrafo único, prevê a hipótese da responsabilidade objetiva nos casos 
especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida 
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos 
de outrem, o que se amolda com perfeição às atividades potencialmen
te poluidoras ou degradadoras do meio ambiente. 

Um dos aspectos relevantes da responsabilidade ambiental refe
rido na doutrina é a característica de solidariedade do instituto, isto é, 
quem de qualquer modo for responsável pela lesão ao meio ambiente 
deve responder pelos danos causados3. Sendo este caráter pacífico na 
doutrina, bem como na jurisprudência, muito rpais veio a se afirmar 

José Rubens Mora to Leite (2003: 199-202); Nelson Nery Júnior e Rosa Maria B. 
B. de Andrade Nery (1993: 278-307); Vera Lúcia R. S. Jucovsky (2000: 53). 

3 Neste sentido, cf. José Alfredo Baracho Júnior (2000: 324-327), Rodolfo de 
Camargo Mancuso (1999: 261) e Motauri Ciochetti de Souza (2000: 47), en
tendendo que a agressão ao meio ~biente é um ato ilícito, aplicando-se o 
art. 1.518 do antigo Código Civil; Edis Milaré (2002: 163-5); Heraldo Garcia 
Vitta (2000: 27); José Afonso Silva (2000: 281); Jorge Alex Nunes Athias (1993: 
237-49); Nelson Nery Júnior e Rosa Maria B. B. de Andrade Nery (1993: 278-
307); Adalberto Pasqualotto (1993: 455-7); José Rubens Morato Leite (2003: 
180-181) e Álvaro Luiz Valery Mirra (2004: 215), os dois bem ressaltando as 
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com as novas disposições do Código Civil, em seu art. 942, parágrafo 
único, o qual, ao tratar da responsabilidade civil, determina serem soli
dariamente responsáveis com os autores os coautores. 

Fixada a premissa da solidariedade, cumpre salientar ser apenas 
significativa a polêmica da medida da responsabilidade dos diversos 
causadores e sua aplicação aos casos concretos, mormente no caso de 
dano ambiental de natureza eminentemente complexa, o que tem espe
cial importância na hipótese da omissão administrativa, como adiante 
será tratado. 

Como ponto importante do tratamento do tema em estudo, con
vém a seguir analisarem-se as linhas gerais da responsabilidade doEs
tado no direito brasileiro. 

3 A responsabilidade do Estado na ordem jurídica brasileira 

A Constituição Federal de 1988, ao tratar da administração pú
blica, assim fixou as regras sobre a responsabilidade do Estado, em 
seu art. 37, § 62

: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 
seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o di
reito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa" . 

Verifica-se, desta feita, que a responsabilidade estatal prevista 
constitucionalmente já possui natureza objetiva, tendo em vista não se 
reportar à exigência de culpa para a reparação do dano. Neste contexto, 
basta que se prove o nexo de causalidade entre o ato da administração 
e a lesão provocada, sendo prescindível a comprovação da culpa. 

Diante da prescindibilidade de discussão da culpa, na responsa
bilização do Estado, a licitude ou não da atividade administrativa que 
deu causa ao dano é irrelevante, podendo este ser responsabilizado 
mesmo pelo desempenho de conduta formalmente lícita, circunstância 
esta que possui especial importância na questão ambiental.4 

Embora a doutrina seja pacífica em relação à classificação da res
ponsabilidade como objetiva, existe portentosa discussão quanto à teo
ria que a fundamenta, o que possui relevância para se determinar a ex
tensão da responsabilidade, conforme noticia Yussef Said Cahali (1996: 

31/35-44), o qual critica o caráter artificial da distinção entre risco integral 

disposições do art. 942 e seu parágrafo único do novo Código Civil; Hugo 
Nigro Mazzili (1993: 304). 

4 Neste sentido, cf. Nelson de Freitas Porfírio Júnior (2002: 20). 
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e risco administrativo, tendo em vista que, em ambos os casos, se admi
te a exclusão ou atenuação da responsabilidade por fatores que tenham 
rompido o nexo de causalidade ou que tenham concorrido como causa. 
O autor em questão destaca dever tal discussão deslocar-se para o âm
bito da causalidade, isto é, a exclusão ou mitigação da responsabilidade 
dar-se-á em função da ausência do nexo de causalidade ou da causali
dade concorrente, posição esta da doutrina mais atualizada.5 

Embora o raciocínio efetuado seja razoável, dada a insipiência de 
se discutir a terminologia a ser adotada se os efeitos jurídicos são idên
ticos, é de se ressaltar que, no direito ambiental, muitos autores têm 
uma concepção da teoria do risco integral diferente, pois não admitem 
a oposição de causas excludentes de responsabilidade.6 

Ainda que se considere esta circunstância, da existência de uma 
concepção diferente do risco integral, a reflexão de Yussef Said Cahali 
se afigura pertinente, já havendo a autora deste trabalho, ao se posicio
nar sobre a admissão de causas excludentes de responsabilidade, enfa
tizado a necessidade de se analisar como essencial para o afastamento 
da responsabilidade a ruptura ou não do nexo de causalidade, dentro 
das circunstâncias do caso concreto. 

O problema é que, no direito ambiental, a aferição do nexo de cau
salidade tem suas peculiaridades, dada a dificuldade de sua compro
vação. Além disso, no que se reporta ao Estado, a questão da concausa 
é complexa, por ser aquele um dos principais responsáveis pela elabo
ração e execução das políticas públicas ambientais, como também por 
possuir atribuição de controle e fiscalização das atividades potencial
mente poluidoras e degradadoras do meio ambiente, o que coloca em 
relevo as consequências de eventual conduta omissiva. 

Portanto, se a responsabilidade objetiva tem sido reconhecida sem 
controvérsia com relação às condutas comissivas, o mesmo não se pode 
dizer quanto às condutas omissivas. 

No que se reporta à responsabilidade do Estado por omissão, 
clássica é a abordagem efetuada por Celso Antônio Bandeira de Mello 

5 Acolhendo a teoria do risco administrativo, cf. Rui Stoco (1997: 373). Caio 
Mário da Silva Pereira (1995: 133), apesar de informar haver sido acolhida a 
teoria do risco administrativo ou do risco integral, afirma que o Estado não 
pode ser responsabilizado em qualquer circunstância, admitindo as causas 
excludentes de responsabilidade. 

6 Cf. Rodolfo de Camargo Mancuso (1999: 270-6), Édis Milaré (2002: 140-261) e 
José Rubens Morato Leite (2003: 199-202). 
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(1993: 447), em que trata dos casos em que o serviço não funcionou 0 
foi feito de forma tardia ou ineficaz, caracterizando a hipótese da "f ulto 
d . " a a 
. o_ servrço ,_para entender aplicar-se a teoria da responsabilidade sub-
Jetiva. ~nfatiza o mencionado autor que, com a inação estatal, não se 
pode afuma_r ser ele o autor do dano, somente cabendo responsabilizá
lo quando tinha o dever legal de evitar a ocorrência do dano e assim 
não o fez.7 

, . O dito autor distingue, neste aspecto, os casos em que a omissão 
e ~rretamente ~a~sador_a do dano - o que configuraria conduta pro
pnamente_c~m~ssrva, a rmpor a responsabilidade objetiva - dos casos 
em que a rn:rcra estat_al foi apenas propiciadora do dano, exigindo a 
de~onstraçao da negligência, imprudência ou imperícia ou a vontade 
deliberada de omitir-se, quando era obrigatório agir e dentro de pa
drões de eficiência. s 

Portanto, <:. referid~ autor entende que a conduta omissiva enseja
dora do :tano ~ao p:_escrnde, primeiramente, da obrigação legal de evi
tar a lesao, pors s~~ao se en~ontr~ria ausente base racional ou jurídica 
p_ara a responsabrlidade. Alem drsso, esse não agir ou esta ação inefi
Ciente devem descumprir os padrões normais de eficiência critério este 
subjeti;~' mas que deve ser aferido dentro "da função do' meio social, 
do estadro de desenvolvimento tecnológico, cultural, econômico e da 
conjuntura da época, isto é, das possibilidades reais médias dentro do 
ambiente em que se produziu o fato danoso" (Mello, 1993: 448). 

Em decorrência deste raciocínio, não cabe a responsabilidade do 
E~tado se, ~esmo agindo dentro dos padrões compatíveis com um ser
vrço organrzado_e eficiente, não pôde evitar o dano ocasionado por for
ça de outrem, SeJa humana ou material. Trata-se, portanto, da avaliação 
de m~a C_?n~au~a.? ~utor de que se trata alerta, ainda, poder tomar-se 
a aplicaçao rndrscnmmada da responsabilidade por omissão na trans
formação do Estado em provedor de todas as reparações de danos da 
coleti vidade9. 

Por fim, Celso Antônio Bandeira de Mello (1993: 440-1/447) adverte 
que, mesmo nos casos de omissão, há numerosas hipóteses em que se 
d_eve reAconhecer a presunção de culpa do poder público, com a inver
sao do onus da prova da regularidade do serviço, sob pena de inviabili-

7 
No _se~tido da aplica_çã~ da teoria da culpa do serviço público na hipótese de 
orrussao do poder pubhco, cf. Maria Sylvia Zanella Di Pietro (1992: 362). 

8 Cf. Celso Antônio Bandeira de Mello (1993: 445/447-8). 
9 Cf. Celso Antônio Bandeira de Mello (1993: 448). 
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zar a sua responsabilização, ante a fragilidade da posição do particular 
em relação ao Estado. Tal não teria o condão de transmudar a respon
sabilidade subjetiva da falta do serviço, como se convencionou deno
minar na doutrina brasileira, pois, embora o particular fique isento de 
comprovar a culpa, uma vez que o Estado demonstrasse a sua atuação 
dentro dos padrões normais de eficiência, não seria obrigado a indeni
zar, o que não ocorre no caso da responsabilidade objetiva. 

Do raciocínio desenvolvido, reputado pela autora deste trabalho 
bem consentâneo com a necessidade de se estabelecerem parâmetros 
para avaliação da relevância da omissão para a lesão ocasionada e para 
a medida da apenação da administração pública, extrai-se existir tênue 
distinção entre a responsabilidade objetiva e a subjetiva, decorrente da 
falta do serviço, parecendo mesmo se confundirem, dada a possível 
aplicação da presunção de culpa também nesta última hipótese. 

Ocorre que soube bem o autor destacar a diferença em virtude da 
possibilidade de prova pelo Estado do desempenho do serviço estatal 
dentro de padrões de organização e eficiência que podem ser exigidos 
por seu grau de desenvolvimento, de organização e por suas condições 
materiais, .configurando-se uma peculiar concepção de culpa, ante o 
fato de se tratar de conduta omissiva. 

Cumpre registrar, sobre o assunto, o ponto de vista de Rui Stoco 
(1997: 375), o qual entende que, em caso de inércia da administração 
para tomada de providências na execução de serviços públicos, cabe 
sempre ao lesado provar a falta do serviço, ou seja, a culpa da admi
nistração, divergindo, portanto, do ponto de vista de Celso Antônio 
Bandeira de Mello, no que concerne ao ônus probatório. 

Concorda a autora deste trabalho com a necessidade de melhor 
examinar esta distribuição do ônus probatório, no caso da omissão 
estatal, dadas as dificuldades por parte do particular na obtenção de 
provas; a desigualdade de sua posição em relação ao aparato estatal; a 
necessidade de expansão dos meios democráticos de controle das po
líticas públicas estatais e a complexidade das relações ora desenvolvi
das na sociedade, especialmente no que se reporta à matéria ambiental, 
que exige novos paradigmas no tratamento do tema. 

Dentro deste raciocínio, parece razoável admitir a inversão do 
ônus probatório, o que também poderá depender das peculiaridades 
do caso a ser tratado. Generalizar a atribuição da prova do bom fun
cionamento do serviço para o Estado também pode ocasionar efeitos 
contraproducentes, já que o Estado, em tese, poderia ser obrigado, in
discriminadamente, a justificar sempre a eficiência dos seus atos. 
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Não há com~ se negarem, entretanto, as inúmeras polêmicas que 
envolvem a questao, mormente em face da dificuldade em estabelecer 
tais padrões. Ademais, embora seja extremamente necessário vincular 
t~is parâmetros à realidade de um determinado país, também há 0 pe
ngo de que uma excessiva relativização do desempenho administrativo 
ideal possa tornar inócua a responsabilização do Estado. 

A respeito da responsabilidade estatal por ato omissivo, interes
~ante~ .são as considerações de Yussef Said Cahali (1996: 285-6), o qual 
rdenhfiCa como questão primordial a circunstância da exigibilidade da 
cond~t~ estatal_omitida, ou mais propriamente, da sua exequibilidade. 
Se exrgrvel a açao, impor-se-ia a responsabilização; se não, aquela seria 
incabível. 

O mencionado autor, entretanto, destaca a carga de subjetivismo 
que pode conter a avaliação desta exigibilidade, o que, a seu ver, teria le
vado alguns autores a perquirir o elemento "culpa ou dolo". Enfatizan
do. ser o d~ver jurídico do Estado circunstancial e contingente, Yussef 
Sard Cahah (1996: 286-7) observa que ele deve ser examinado em cada 
caso ~on_cre,to, isto é: somente com a análise das situações postas em 
apreaa~ao e que se~a possível extrair ser ou não razoavelmente exigível 
a atuaçao estatal CUJa falta tenha sido a causa do prejuízo sofrido. 

Verifica-se, neste caso, de forma interessante, delinear-se como ca
bível no tratamento dos casos de omissão estatal e prejuízo proporcio
nado por esta omissão a aplicação do princípio da proporcionalidade. 

.De f~to, sob ~ ótica da autora deste trabalho, o princípio da pro
porci~nalidade, aliado a outros princípios, será fundamental para se 
e~ammar o dever de indenizar por parte do Estado por omissão, espe
~~~l~ente quando o dano decorrer de ato de terceiro, mas para o qual a 
merc1a estatal possa haver contribuído. 

Vista a responsabilidade estatal por ato omissivo de forma geral, 
para traçarem-se os principais contornos jurídicos sobre a matéria, res
ta tratar da temática no âmbito da questão ambiental. 

4 Omissão e responsabilidade do Estado por dano ambiental 

Do estudo da responsabilidade do Estado por omissão na ordem 
jurídica brasileira foram extraídas as principais noções jurídicas sobre 

0 
tema, que, de maneira geral, também se aplicam aos casos envolvendo 
os danos ambientais, com a especificidade, no entanto, da necessidade 
de levarem-se em consideração os princípios do direito ambiental, bem 
como a natureza complexa da questão ambiental, em especial na socie
dade de risco hoje vivida. 



622 1 ARGUMENTO 

Passa-se, pois, a examinar os diversos aspectos da temática estu

dada. 

4.1 Responsabilidade ambiental por omissão como causa direta do dano 

No que se reporta às hipóteses em que a omissão estatal é causa 
direta do dano ambiental provocado, como já visto ao se tratar da res
ponsabilidade estatal de maneira genérica, a celeuma não é grande, 
tendo em vista que, em sendo claro o nexo causal, impõe-se a obrigação 
de reparar, como quando existe uma lei exigindo a realização do ato. 
Os autores costumam conceber tais condutas corno atos cornissivos por 

omissão.10 

Vários são os exemplos relacionados por Canotilho (citado por Leite, 

2003: 195) a respeito da responsabilidade por dano ambiental em vir
tude da falta de atuação, negligência ou inércia administrativa, que, a 
nosso ver, podem se enquadrar nas hipóteses em que evidente o liame 

causal: 

( ... ] a) nos casos em que as autoridades responsáveis não insti
tuíram, contra o dispositivo da lei, controle sobre as emissões 
de estabelecimentos industriais, ou, nos casos em que uma au

toridade, tendo conhecimento de situações de prejuízo para o 
ambiente, não adota o necessário procedimento de urgência 

(ex: medida de polícia), destinado a impedir o mais que prová
vel evento ambiental danoso; b) a não suspensão (ex.: através 
de embargos administrativos) de atividadesurbanísticas edi
ficatórias ilegais das quais resultaram danos para o ambiente; 
c) nos casos em que a lei previu expressamente a obrigação de 
agir de certas entidades, verificados certos pressupostos, e, não 
obstante esta imposição, o agente não adotou um ato formal 

autorizativo.11 

Pode-se mencionar, corno exemplo mais comum, o caso em que a 
administração, tendo conhecimento do iminente dano ambiental, atra
vés do recebimento de denúncia ou de eventual visita de seus agentes, 

10 Cf. José Rubens Morato Leite (2003: 194). 
11 Cf. José Joaquim Gomes Canotilho, A responsabilidade por dar:os. ambien

tais: aproximação juspublicista, em Diogo de Freitas Amaral, Dzrezto do am
biente, Oeiras: INA, 1994, p. 406. 
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mantém-se inerte, deixando de adotar as providências norrnalrne t 
, . 12 n e necessanas. 

Sobre este assunto, .~lvaro Luiz Valery Mirra (2004) aponta hipó
tese em .que a responsabilidade da administração é direta por omissão 
caractenzada como causa exclusiva ou principal do dano verificado 
quando da inérci~ na a~o.ção de providências relacionadas ao cumpri~ 
mento de regras Imposihvas de determinadas condutas e atividades 
de preservação, dirigidas ao poder público, como "o tratamento de 
eflue~tes e es?otos urba~os e industriais antes de seu despejo em cur
sos d agua, a Irnplantaçao de parques e áreas naturais criadas, a ade
quação do depósit~ e destino final de lixo urbano e o cuidado perma
nente com os bens rntegrantes do patrimônio cultural". 

De fato, nos casos citados, bem caracterizado estaria o descurn
p~im.ento de deveres constitucionais e legais impostos à administração 
publica, sendo patente a omissão corno fundamento direto do dano 
ambiental. 

4.2 Responsabilidade do Estado por omissão de deveres genéricos 
relativos à defesa do meio ambiente 

O grande problema na caracterização da responsabilidade estatal 
por omissão diz respeito ao dever do Estado de fiscalizar e controlar 
tod~s as ~tividades potencialmente poluidoras, o que indiretamente 
lhe Impona uma responsabilidade solidária em praticamente todos os 
casos de lesão ambiental. 

. Ne~te contexto, relevante notar o art. 225 da Constituição Federal 
vigente Impor o dever do Estado, mas também da coletividade, de pre
servar o meio ambiente: "Todos têm o direito ao meio ambiente ecolo
gicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o de
ver de ~efendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações". 

Nao obstante esta difusão da obrigação de defender o meio am
biente, os parágrafos do mencionado dispositivo legal, ao atribuir re
levantes atribuições ao poder público, demonstram a sua posição de 
destaque no desenvolvimento das políticas ambientais, incumbindo
lhe, em es~~cial, da pre~erv_ação e restauração dos processos ecológi
cos essen~Iais e da realizaçao dos manejos ecológicos das espécies e 
dos ecossistemas; da exigência, na forma da lei, para instalação de obra 

12 
Neste sentido, pela caracterização da culpa in omittendo do Estado, cf. Fábio 
Dutra Lucarelli (1994: 7-26). 
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ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do 
meio ambiente, de estudo prévio do impacto ambiental; do controle 
da produção, da comercialização e do emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e 0 
meio ambiente; e da proteção da fauna e da flora, de forma geral. 

Além disso, o art. 23, rv, da Constituição vigente estabelece ser da 
competência concorrente dos entes federados a atribuição de proteger 
o meio ambiente e preservá-lo para as gerações presentes e futuras. 

Trata-se, portanto, de atribuições muito amplas, reforçadas por 
disposições corno a do art. 10 da Lei 6.938/1981, a qual exige o prévio 
licenciamento de órgão estadual competente e do Ibama, em caráter 
supletivo, para a construção, ampliação e funcionamento de estabeleci
mentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados 
efetivos e potenciais poluidores, bem corno os capazes, sob qualquer 
forma, de causar degradação ambiental. 

Ocorre que a imputação genérica da responsabilidade pelo dano 
ambiental ao ente estatal também pode ser altamente contraproducen
te, tendo em vista que, em última análise, a própria sociedade estaria 
arcando com os custos da reparação arnbientaP3• É importante que os 
particulares cuja ação deram ensejo direto ao prejuízo ambiental sejam 
responsabilizados por seus atos, o que, inclusive, confere um caráter 
educativo e inibidor de novas lesões. 

Poderia, então, o Estado ser responsabilizado por descumprimen
to genérico do seu dever de fiscalizar e controlar as atividades que 
repercutem no meio ambiente, mesmo por fato de outrem, corno no 
caso em que simplesmente licenciou a atividade do particular? Neste 
ponto, as opiniões se dividem. Ressaltando a necessidade de se evi- . 
tar que a responsabilidade pelo dano seja arcada invariavelmente pelo 
Estado, José Rubens Morato Leite (2003: 199) entende necessário seja 
partilhada a imputação, em primeiro plano, com os demais agentes, 
razão pela qual o mero licenciamento da atividade pelo Estado não 
é causa suficiente, isoladamente, para impor a sua responsabilidade, 
sendo imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre a 
autorização estatal e a lesão ambiental. 

Fábio Dutra Lucarelli (1994: 20), após enfatizar inicialmente dever 
ser o Estado responsabilizado solidariamente por danos causados ao 
meio ambiente, em virtude do dever de fiscalização e de impedimento 
de atividades danosas à natureza, entende haver vários critérios de im-

13 Cf. José Rubens Morato Leite (2003: 197/9). 
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posição de culpa, no caso de empreendimentos sujeitos ao licenciamento 
do pode~ público, ~presentando soluções que consideram a legalidade 
ou ilegalidade da licença concedida, da maneira escusável ou não com 
que o foi, da natureza especial e tolerável ou não do dano e do eventual 
excesso do particular dos poderes que lhe foram concedidos.I4 

P:-o tratar da responsabilidade do Estado pelo fato de outrem, Lu
carelh (1994: 21) destaca ser necessário para a aferição da culpabilidade 
esta estar configurada de forma a ser causa eficiente do ato de terceiro. 
Desta feita, pensa que deve haver a comprovação da negligência, de
sídia, imperícia e imprudência na prestação do serviço público, execu
tado, portanto, abaixo do padrão habitual de sua normalidade. Assim 
tamb~rn, no que concerne à omissão do exercício de pode~ de polícia, 0 

mencionado autor entende corno hipótese excepcional, em que verifi
cada a negligência dolosa ou culposa do funcionário. 

Heli Alves de Oliveira (citado por Silva, 2000: 281) também entende 
que somente a prova da omissão, negligência e imperícia com referên
cia~ atividade lesiva ao meio ambiente podem impor a responsabili
zaçao do Estado, ponderando que o art. 37, § 62, da Constituição Fe
deral somente prevê a responsabilidade objetiva por danos causados 
por seus agentes, nesta qualidade, não por terceiros15. Contrario sensu, 
n? último caso,.deve aplicar-se a responsabilidade subjetiva, ponto de 
vista este questionado por José Afonso da Silva (2000: 281) em virtude 
do dever do poder público de defender o ambiente e preservá-lo para 
as gerações futuras. 

_ Por seu turno, Adalberto Pasqualotto (1993: 452) considera que, em 
nao sendo a omissão administrativa causa única do dano, por interpor
se entre a falta da fiscalização e o dano o ato cornissivo do causador 
direto do evento, é mais razoável investigar a culpa da administração, 
nos moldes do pensamento de Celso Antônio Bandeira de Mello, mes
mo que se parta de uma presunção juris tantum de responsabilidade16. 

14 
Vera Lúci~ ~· S. Jucovsky (2000: 55-6), embora mencione poder ser o Estado 
res~o~sabilizado por danos ao ambiente, por comportamento comissivo ou 
omrss.rvo, mesmo causados por terceiros, assegurado o direito de regresso, 
ta.m~em desenvolve ~aciocínio que em tudo se identifica com o efetuado por 
Fabw Dutra Lucarelh quanto aos reflexos da legalidade ou não do licencia
mento no método de responsabilização do ente estatal. 

15 
Cf. Heli Alves Oliveira, Da responsabilidade do Estado por danos ambientais Rio 
de Janeiro: Forense, 1990, p. 48. ' 

16 
Para Celso Antônio Bandeira de Mello, cf. Ato administrativo e direitos dos 
administrados, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, p. 134-45. 
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Assim também, Heraldo Garcia Vitta (2000: 30-3) segue a orientação de 
Celso Antônio Bandeira de Mello, inclusive para admitir a inversão do 
ônus da prova, em inúmeras situações, entendendo aplicável a teoria 
da responsabilidade subjetiva, com a caracterização da culpa in vigilan
do ou in omittendo, harmonizando-a, ainda, com regras que podem se 
identificar com o raciocínio de Fábio Dutra Lucarelli. 

Seguindo esta linha de raciocínio, Nelson de Freitas Porfírio Júnior 
(2002) adota a teoria subjetiva, para entender exigível a prova da culpa 
in vigilando ou in omittendo, mais flexível no caso da atividade licenciada 
pela administração, quando patentes as condições para fiscalizar, po
rém aplicada com mais severidade no caso de atividade clandestina que 
venha a provocar o dano ambiental, quando então seria necessário com
provar ter havido conhecimento prévio da administração e a existência 
de meios para se evitar o dano, ou seja, neste último caso, a responsabi
lidade somente seria aplicada ao caso de culpa grave. 

Cumpre salientar o ponto de vista de William Freire (1998: 162-5), o 
qual segue em linhas gerais o raciocínio de Celso Antônio Bandeira de 
Mello, posicionando-se pela inaplicação dos rigores da teoria objetiva 
quando o Estado não foi aquele que praticou diretamente o dano, hi
pótese esta de adoção da teoria subjetiva. Ressalta, inclusive, que nem 
sempre a ocorrência dos danos importa em prévia omissão estatal. Por 
fim, entende ser uma utopia responsabilizar o Estado por sua obriga
ção genérica de fiscalizar e defender o meio ambiente, enfatizando es
tar o Estado falido e que, embora fosse ideal que pudesse incluir no seu 
orçamento quantia bastante para a fiscalização, planejamento e contro
le do meio ambiente, isto é faticamente impossível. 

Com posições mais rigorosas em relação à responsabilidade do 
poder público, na temática tratada, Rodolfo de Camargo Mancuso 
(1999: 282) posiciona-se no sentido da imputação da responsabilidade 
quando ocorrente a falha ou omissão no poder-dever de fiscalizar, en
tendendo que, nas atividades sujeitas à autorização ou fiscalização pela 
administração pública causadora de dano ambiental, o Estado somente 
não responde, solidária ou subsidiariamente, quando não integrar o 
nexo causal. 

Paulo Affonso Leme Machado (2003: 333), ao se referir à licença e 
à corresponsabilidade do órgão público ambiental, destaca, sem fazer 
distinções, dever o poder público responder solidariamente com o par
ticular, para que seja compelido a ser prudente e cuidadoso em suas 
atividades de fiscalização, orientação e ordenação da saúde ambiental. 

Por seu turno, Édis Milaré (2002: 165-6) posiciona-se categorica
mente pelo cabimento da responsabilidade do Estado na omissão de 
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seu dever constitucional de proteger o meio ambiente, mesmo por da
nos ambientais provocados por terceiros. Contudo, pondera que, "para 
não penalizar a própria sociedade", convém somente acionar o Estado 
quando for o causador direto do dano, o que seria mais conveniente 
aos interesses da coletividade, já que a outra solução importaria, na 
prática, em arcar o próprio povo com os custos do ressarcimento do 
prejuízo ambiental. No mesmo sentido, posiciona-se Hugo Nigro Ma
zzili (1993: 302), cabendo tão somente ressaltar que ele enfatiza depen
der a responsabilidade solidária do Estado do caso concreto. 

Torna-se interessante mencionar, ainda, a posição de Álvaro Luiz 
Valery Mirra (2004: 216-7), que, sem deixar de considerar que a impu
tação indiscriminada de responsabilidade do Estado com o terceiro 
degradador significaria transferir à própria vítima da lesão ambiental 
- a sociedade - os encargos de reparação do prejuízo, embora admita 
a razoabilidade de exigência de caracterização de culpa grave para a 
responsabilização da administração, verifica que esta se contrapõe ao 
art. 14, § 12, da Lei 6.938/1981, bem como à norma do art. 225, § 32

, da 
Constituição Federal. 

Quanto ao licenciamento de atividades que venham a causar dano 
ambiental, Álvaro Luiz Valery Mirra (2004: 220-1) entende pela respon
sabilidade solidária da administração, o que não aconteceria, a seu ver, 
nos casos em que o poder público apenas incentivasse ou estimulasse 
o desempenho da atividade, hipótese que, por si só, não configura a 
sua conivência, tolerância ou cumplicidade, ou ainda nos casos em que 
a licenciada tiver se afastado, no desempenho de sua atividade, dos 
parâmetros traçados pelo órgão público, ainda que se pudesse admitir 
em tese a sua responsabilização. 

No tocante ao tratamento da questão controvertida, qual seja, a ca
racterização da responsabilidade ambiental pela omissão estatal por fato 
de terceiro ou na execução de políticas públicas ambientais, entende a 
autora deste trabalho não diferir em muito do tratamento da responsa
bilidade do Estado de forma geral, pão obstante deva se considerar os 
princípios jurídicos e bens ambientais aplicáveis ao caso concreto. 

Neste contexto, mais se alinha a autora deste estudo ao raciocínio 
desenvolvido por Yussef Said Cahali (1996: 285-7), o qual identifica na 
exigibilidade da conduta estatal omitida, ou mais propriamente, na sua 
exequibilidade, o elemento norteador do cabimento da imputação da 
responsabilidade, cuja avaliação dependerá da situação colocada em 
análise, a demonstrar a razoabilidade da exigência da atuação estatal 
cuja ausência tenha sido causa ou concausa do prejuízo. 
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Consoante já se afirmou anteriormente, da pertinência do raciocí
nio desenvolvido por Yussef Said Cahali esta autora extrai como cabí
vel, para resolução desta situação jurídica conflituosa, a aplicação do 
princípio da proporcionalidade, diante dos diversos princípios, direi
tos e bens jurídicos em colisão. 

O princípio da proporcionalidade, que envolve a avaliação de 
aspectos da adequação, necessidade e razoabilidade, tem primordial 
utilização na avaliação de circunstâncias que envolvam o conflito en
tre bens, direitos e princípios jurídicos. Seu desenvolvimento deu-se, 
inegavelmente, relacionado à evolução das teorias de argumentação, 
cuja expansão ocorreu destacadamente ao retomar-se a necessidade e 
importância da valoração jurídica da norma. 

Neste aspecto, importante ressaltar a opinião de José Alfredo de 
Oliveira Baracho Júnior (2000: 327), que, sobre responsabilidade indire
ta da União, bem aponta· que somente no campo de aplicação é que se 
adotará a norma adequada, a ser revelada à medida que o princípio do 
discurso, concebido como a imparcialidade em relação à reconstrução 
do caso sob os diversos pontos de vistas dos possíveis afetados, for ob
servado, concluindo não se poder sustentar uma responsabilidade ab
solutamente aplicada, mas uma responsabilidade principiológica que 
use como referência a legitimidade da decisão ambiental. 

Denote-se que o pensamento de José Alfredo de Oliveira Baracho 
encontra-se fundamentado no princípio do discurso e, portanto, rela
cionado à teoria da argumentação, a coadunar-se, desta feita, com as 
linhas das grandes discussões jurídicas contemporâneas. 

De fato, a questão ambiental é eminentemente principiológica, 
não se podendo olvidar que o direito ao meio ambiente é um direito 
fundamental de terceira dimensão, um direito de solidariedade, que 
requer vias de efetivação. 

Ademais tal direito encontra-se intrinsecamente ligado ao direito 
à vida e à dignidade humana, uma vez que o desequilíbrio ao meio 
ambiente afeta as condições de vida condigna. 

Trata-se, desta feita, em especial, de princípios em discussão, o 
que não remete a soluções predefinidas, mas principalmente a uma 
imprescindível avaliação e ponderação das normas aplicáveis e das va
riáveis das circunstâncias de fato. 

Tal procedimento não vem a significar uma violação aos princíp~~s 
da certeza e segurança jurídicas, porque serão observados nesta anah
se os conteúdos jurídicos dos diversos preceitos colocados em debate, 
nem como a sua necessária harmonização, o que dará ensejo à devida 
motivação que legitimará a decisão do operador do direito. Ademais, 
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deverá ser observada a coerência na adoção de soluções semelhantes 
para situações jurídicas idênticas. 

Dentro deste contexto, há diversos aspectos que deverão ser con
siderados pelo operador do direito para o tratamento destes casos tor
mentosos, cujos pontos que parecem mais relevantes, sob a ótica desta 
autora, passa-se a ressaltar. 

Primeiramente, é de se ver que o Estado possui atribuições funda
mentais na defesa do meio ambiente, especialmente no que conceme à 
elaboração e orientação das políticas públicas aliadas ao controle e fis
calização das atividades potencialmente poluidoras. As suas principais 
atribuições na esfera ambiental já foram destacadas neste trabalho. 

A ineficiência da estrutura estatal, entretanto, vem sendo obser
vada nas mais diversas esferas, por diferentes motivos. Cabe, porém, à 
administração obedecer ao princípio da eficiência, consoante os termos 
do art. 37 da Constituição Federal, mas também se toma importante 
verificar os padrões normais de organização, inclusive em relação ao 
grau de desenvolvimento e condições materiais do Estado, a fim de 
se efetuar um juízo de valor sobre o cumprimento deste princípio, cir
cunstâncias destacadas pelo autor Celso Antônio Bandeira de Mello 
(1993: 447-8) ao analisar a responsabilidade estatal por omissão. 

Estas considerações sobre a compatibilidade dos padrões aceitá
veis não podem vir a esvaziar a sua responsabilidade, mas devem ser 
ponderadas, inclusive para o delineamento da medida da sua respon
sabilidade e da providência possível e adequada para melhor efetiva
ção do direito ao meio ambiente. 

Neste contexto, consoante muitos já ressaltaram, o poder público 
é o responsável, ainda que indiretamente, por grande parte da ocor
rência das lesões ambientais, bem como deixa a desejar na execução 
de seus deveres, por sua estrutura burocrática e emperrada no Brasil 
historicamente verificada. É importante, portanto, expandir meios de 
controle por parte da sociedade nas ações e omissões governamentais 
que reflitam na proteção do bem ambiental e, consequentemente, de 
participação no processo de decisão das questões públicas. Nada mais 
que considerar o princípio democrático e o princípio da cooperação no 
direito ambiental. 

Deve-se destacar que as normas constitucionais referentes ao 
meio ambiente têm natureza principiológica e os princípios são defini
dos doutrinariamente corno mandatos de otimização, devendo buscar 
a máxima eficácia. 

Por seu turno, a responsabilidade ambiental, prevista na Cons
tituição e nas leis, é a objetiva, norma esta decorrente da evolução do 
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pensamento jurídico para que se pudesse vir a proteg.er ~dequadamen
te 0 bem ambiental, por natureza complexo. As peculiandades da lesão 
ambiental vieram a demandar regras flexibilizadoras do ônus proba
tório, seja da culpa, seja, em certos casos,. ~o próprio nexo ca~sal, p~~a 
que a responsabilidade jurídica pelo preJUIZO possa ser possivel e VIa-

vel juridicamente. . . , 
Este fundamento da modalidade de responsabilidade adotada e 

muito importante para o tratamento da questão ambiental, pois leva 
aos motivos que podem orientar as decisões. Deve-se atentar, portanto, 
para o princípio da responsabilidade. . , . 

Contudo, como bem já se observou, nem todo preJ~Iz~ ao meto 
ambiente deve acarretar a responsabilidade do poder publico. Deve 
haver, também, prudência e razoabilidade para tanto. Isto porque atri-
b ir indiscriminadamente ao Estado a reparação de todos os danos 

u d . ' 
ambientais, conforme já acentuado por vários autores, na ~ mrus e q_ue 
fazer com que a própria coletividade venha a are~~ com tal onus. Entao, 
embora muitas vezes a imputação da responsabilidade ao ~stado, pe~a 
omissão de seus deveres genéricos, possa conferir um carat~r ~edago-

. em relação a ele mesmo, também pode acarretar o efeito mverso giCO h · ' · 
no particular, que, exonerado de quaisquer ônus, não esitara em rei-
terar a conduta. . . 

Desta feita, a imputação indiscriminada da responsabll.Idade ao 
Estado, sem 0 exame da situação concreta, pode incenti~ar .a ures~on
sabilidade, o que não se coaduna com os princípios d~ dueito ambien
tal da responsabilidade e do poluidor-pagador, m~uto m~nos com a 
atribuição constitucional do dever de defesa do meiO ambiente ao Es
tado e à sociedade. 

o princípio do poluidor-pagador confe~e a quem é causador da 
poluição por desempenhar atividade potenCialmente degradadora ou 
poluidora do meio ambiente o dever ~e-arcar co~ ?s custo~ da preven
ção, atenuação ou eliminação da polmçao, ou SeJa, mternahza os custos 
externos da deterioração ambiental (poluiu, pagou)Y . 

Em sendo assim, não se pode perder de vista a necessidade d: Im

putar àquele que desempenhou a atividade de risco e ocasionou d~eta
mente a lesão ambiental o dever de arcar com os custos da reparaçao, o 
que não vai ser realizado se se atribuir sempre este ônus ao Esta~o. 

É interessante observar que um fator que pode harmomzar a 
aplicação dos diversos princípios é a consideração de que o objeto da 

17 Cf. José Rubens Morato Leite (2003: 55-7). 
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resp~n~abilidad~ ambiental também pode ser a supressão ou cessação 
da atiVIdade lesiva ou potencialmente danosa ao meio ambiente, não 
somente a reparação do prejuízo já ocasionado, razão pela qual se deve 
perquirir a medida adequada e necessária a ser exigida do Estado no 
que concerne à sua responsabilização. 

A adequação, necessidade e razoabilidade da imputação da res
ponsabilidade solidária ao Estado, inclusive no que concerne à medida 
de cuja prática vier a ser encarregado, é assim aspecto importante a ser 
considerado. 

Desta feita, a análise dos diversos princípios, bens e direitos jurí
dicos em conflito, especialmente dos direitos ao ambiente ecologica
mente equilibrado, à vida e à dignidade humana, como também dos 
princípios da eficiência da administração pública e da democracia, dos 
princípios ambientais da colaboração, do poluidor-pagador e da res
ponsabilidade, aliada à avaliação da adequação, necessidade e razoa
bilidade da imputação da responsabilidade e da medida a ser aplicada, 
com exame, ainda, das circunstâncias do caso concreto, é que permitirá 
a.~onderação.e construção de uma solução para a questão da responsa
bilidade ambiental por omissão estatal, mesmo por fato de terceiro ou 
por descumprimento dos deveres genéricos impostos ao poder públi
co, que melhor realize a justiça por parte do operador do direito. 

Não se pode, ainda, deixar de ter em vista que a temática am
biental requer uma nova postura do aplicador do direito, que inclui a 
ruptura de paradigmas, para que se possa tratar de maneira eficiente a 
complexa e peculiar questão da degradação ambiental. 

5 Conclusões 

. Ante o. estudo efetuado a respeito da omissão estatal e responsabi-
lidade ambiental, podem-se extrair as seguintes ideias conclusivas. 
. 1. A responsabilidade ambiental é de natureza objetiva e solidá-

na, consoante se extrai do disposto no art. 14, § I Q, da Lei 6.938/1981, 
recepcionado pelo art. 225, § 3Q, da Constituição Federal, c/c art. 927, 
parágrafo único, do Código Civil, aspectos estes que melhor se amol
dam à natureza complexa do bem ambiental na sociedade de risco em 
que se vive. 

2. A responsabilidade do Estado, consoante os termos do art. 37, § 
6Q, da Constituição Federal vigente e conforme doutrina majoritária, é 
de natureza objetiva para os atos comissivos por ação e por omissão. 

3. No campo da responsabilidade do Estado por omissão de seus 
deveres genéricos, inclusive por ato de terceiro ou inexecução satisfa-
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tória de políticas públicas, Yussef Said Cahali identifica com~ ~~estão 
primordial a exigibilidade, ou mais propriamente, da ~xeqmbilidade 
da conduta estatal omitida, o que entende deva ser exammado em cada 
caso concreto, para se aferir a razoabilidade ou não da exigibilidade da 
atuação estatal. 

4. A autora deste trabalho, a par do pensamento de Yussef Said 
Cahali, entende que o princípio da proporcionalidade, aliad~ a outros 
princípios, será fundamental para se ex~~ar o ~ev~r de mdenizar 
por parte do Estado por omissão em relaça? a ocorrencm de dano para 
a qual a inércia estatal possa haver concornd?. _ , ~ . 

S. No campo do direito ambiental, tambem nao ha grande polemt
ca quanto à responsabilidade do Esta~o ~or dano a~biental ocasiona
do por ato comissivo, por ação ou omtssao, caractenzado como causa 
exclusiva ou principal. 

6. Em relação à responsabilidade ambiental do Estado por omis
são do dever genérico de defender o meio ambiente, licenciar, fiscalizar 
e controlar as atividades potencialmente poluidoras, especialmente em 
relação a fato ocasionado por ato de terceiro, a solução, seguindo o ra
ciocínio desenvolvido, demandará a aplicação do princípio da propor
cionalidade, diante dos diversos princípios, direitos e bens jurídicos 
em discussão. 

7. A análise dos diversos princípios, bens e direitos jurídicos em 
conflito, especialmente dos direitos ao ambiente ecologica~en,te_ equi
librado, à vida, à dignidade humana, como também dos prmc~pt~s _da 
eficiência da administração pública e da democracia, dos prmctptos 
ambientais da colaboração, do poluidor-pagador e da responsabilida
de, em consonância com a avaliação da adequação, nec~ssidade e r~
zoabilidade da imputação da responsabilidade e da medtda ~ ~~r a~h
cada com exame das circunstâncias do caso concreto, possibilitara a 
ponderação e construção de uma soluçã~ que melhor realize a j~sti?a 
Para a questão da responsabilidade ambiental decorrente de ormssao 

'· ftu · ale leestatal por descumprimento dos deveres genencos cons 1 c10n 
galmente previstos. . . 

8. Esta análise demanda uma nova postura do aplicador do dt~e~
to, que atenda de maneira mais eficiente a complexa e peculiar temati
ca da degradação ambiental. 
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1 Introdução 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito 
fundamental de terceira geração, sendo tal característica resultante de 
sua essencialidade à sadia qualidade de vida. 

Tal percepção, aliada à constatação das constantes agressões aos 
recursos naturais, potencializadas com o desenvolvimento industrial, 
tem gerado inquietação na sociedade, onde vem se firmando a ideia de 
necessidade inadiável de adoção de práticas que conduzam ao desen
volvimento sustentável. 

Nesse contexto, ganha relevo a preocupação com a preservação 
dos recursos ambientais e com a reparação civil dos danos ao meio 
ambiente causados por particulares ou pelo Estado. 

No direito brasileiro, a responsabilidade civil por danos ambientais 
se encontra regulada basicamente pelo art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, 
que consagrou a responsabilidade objetiva nessa seara; pelo art. 225, 
§ 1 º, da Constituição Federal, que recepcionou o referido dispositivo 
da lei ordinária; e pelo art. 37, § 6º, também da Lei Maior, que trata da 
responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado, inclusive por 
dano ambiental. 

1 Juiz federal substituto da 4il Vara da Seção Judiciária do Estado do Mara
nhão. 
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No presente trabalho, analisaremos a responsabilidade do Estad 
por danos ao meio ambiente causados por ele ou por particulares. 

0 

2 Responsabilidade civil do Estado 

2.1 Conceito e evolução do tema 

A responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado con
si~te na obrigação do Estado de reparar danos causados à esfera juri
dicamente protegida dos administrados em decorrência de condutas 
cornissivas ou omissivas, lícitas ou ilícitas, de seus agentes públicos. 

Em sua evolução doutrinária, o instituto atravessou diversas fa
ses, passando do estágio da completa irresponsabilidade do Estado até 
o da responsabilidade objetiva. 

Inicialmente, em especial nos regimes absolutistas, vigorava a 
ideia de que ao Estado não cabia a reparação de danos sofridos pelos 
cidadãos em decorrência de atividades dos agentes públicos. Tal ideia 
decorria da noção de soberania. Com efeito, o Estado, personificado 
na pessoa do rei, tinha autoridade absoluta sobre os súditos e, corno 
a ele competia a tutela do direito, era inconcebível admitir que o Es
tado violasse a ordem jurídica. Admitir a responsabilidade do Estado 
significaria colocá-lo no mesmo patamar do súdito, o q"ue afrontaria a 
soberania. Daí a máxima "the king can do no wrong". 

No século XIX, por influência do liberalismo, passou-se a adotar 
a teoria civilista da culpa, que acarretava a responsabilização do Esta
do nos casos de ação dolosa ou culposa de seus agentes. Entretanto, o 
dever de indenizar não existia quando o dano decorria de atos de im
pério, ou seja, dos atos praticados no exercício da soberania estatal. So
mente existia a responsabilidade do Estado caso o dano decorresse de 
atos de gestão, que são os praticados sem o uso da supremacia da ad
ministração sobre os destinatários, e que, por isso, mais se aproximam 
dos atos de direito privado. Corno havia a necessidade de o particular 
comprovar que o agente público agira com dolo ou culpa, o que muitas 
vezes era difícil, na prática ainda ocorriam muita injustiças. 

Em seguida, veio a fase da responsabilidade pela culpa do serviço, 
ou faute du service, como dizem os franceses. De acordo com esta teoria, 
bastaria ao administrado comprovar que o dano por ele sofrido decor
reu de "culpa do serviço" estatal, ou seja, que o serviço não funcionou, 
funcionou atrasado ou funcionou mal. Não há aqui a relevância da dis
tinção entre atos de império e de gestão, nem a necessidade de identifi
car o agente público responsável pelo ato ou omissão. 
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Conforme observa Celso Antônio Bandeira de Mello (2000: 810), a 
responsabilidade pela culpa do serviço não é modalidade de respon
sabilidade objetiva, corno alguns doutrinadores inadvertidamente afir
mam, mas, sim, responsabilidade subjetiva, porque baseada na culpa, 
não bastando a mera objetividade do dano relacionado com um serviço 
estatal. Segundo o referido autor, urna das razões de tal equívoco se
ria a incorreta tradução da expressão faute du service como "falta do 
serviço", e não culpa do serviço, corno seria correto. Acrescenta que 
outro fator que há de ter concorrido para robustecer este engano é a 
circunstância de que, em inúmeros casos de responsabilidade por cul
pa do serviço, necessariamente haverá de ser admitida urna presunção 
de culpa, sob pena de inoperância desta modalidade de responsabi
lização, ante a extrema dificuldade (às vezes intransponível) de de
monstrar que o serviço operou abaixo dos padrões devidos, ou seja, 
culposamente. Em face da presunção de culpa, a vítima do dano fica 
desobrigada de comprová-la, o que não elide o caráter subjetivo desta 
responsabilidade, pois, se o poder público demonstrar que se compor
tou com diligência, perícia e prudência - antítese de culpa -, estará 
isento da obrigação de indenizar, o que jamais ocorreria se fosse objeti
va tal responsabilidade. 

O último estágio é o da responsabilidade objetiva, a qual dispensa a 
verificação da existência de culpa - do agente ou do serviço - em rela
ção ao fato danoso. Basta que o administrado comprove que o dano por 
ele sofrido decorreu de um fato, lícito ou ilícito, causado pelo Estado. O 
fundamento de tal teoria seria o risco administrativo inerente às inúme
ras atividades desempenhadas pelo Estado. Assim, por ser mais podero
so que o administrado, o Estado deve suportar os riscos de sua atividade, 
em atenção aos postulados de justiça e isonomia, uma vez que, se referi
das atividades são desempenhadas em benefício de toda a sociedade, os 
prejuízos dela decorrentes também devem ser por todos repartidos. 

2.2 A responsabilidade objetiva do Estado 

O que caracteriza a responsabilidade objetiva do Estado é a desneces
sidade de a vítima do dano comprovar a existência de culpa, seja a culpa 
individual do agente público ou a do serviço. Para a caracterização desta 
modalidade de responsabilidade, basta a comprovação de três elementos: 
o fato administrativo, o dano e o nexo causal entre o fato e o dano. 

Registre-se que não se trata aqui de presumir, em favor da vítima, 
a existência de culpa do Estado, pois, mesmo que o Estado comprove 
que atuou licitamente, ou seja, sem negligência, imprudência ou impe-
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rícia, ainda assim não fica afastada sua responsabilidade. O que ocorre, 
portanto, é a completa desconsideração do elemento culpa. 

A conduta estatal que ensejao dano pode ser lícita ou ilícita e con
sistir em ato material ou jurídico. 

Quanto ao dano, este há de ser certo, atual ou futuro, ou seja, os 
efeitos do evento danoso recaem ou sobre o patrimônio atual do ad
ministrado, ocasionando sua imediata diminuição, ou sobre seu patri
mônio futuro (direitos, rendimentos, etc.), impedindo ou reduzindo 

0 
beneficio a que a vítima teria direito. Nele se inclui aquilo que a vítima 
perdeu e o que deixou de ganhar. 

Tratando-se de atos estatais lícitos, o dano indenizável também 
tem de ser especial e anormal. 

Dano especial é o que atinge especificamente um ou alguns indi
víduos. Não é indenizável o dano geral, que atinge toda a coletividade. 
Daí por que não há que se falar em indenização em relação às limita
ções administrativas, pois estas têm caráter geral, vale dizer, dirigem
se a todos os bens que se encontrem em uma situação abstratamente 
determinada. 

Dano anormal é aquele que supera os meros agravos patrimoniais 
pequenos e inerentes às condições de convívio social. Assim, desca
be responsabilidade do Estado pela simples intensificação da poeira 
numa via pública objeto de reparação, inobstante tal fato provoque 
deterioração mais rápida da pintura dos muros das casas adjacentes 
(Mello, 2000: 829). 

Por fim, o nexo causal significa a relação necessária entre o fato ge
rador do evento danoso e o sujeito a quem se pretende responsabilizar, 
no caso, o Estado. 

Na teoria da responsabilidade objetiva, o Estado somente se exi
me do dever de indenizar caso comprove que o dano decorreu exclusi
vamente de fato de terceiro, força maior ou culpa da vítima, hipóteses 
apontadas pela doutrina como excludentes da responsabilidade civil 
da administração. Na verdade, o que a presença de um destes elemen
tos acarreta é a exclusão do nexo causal. 

Vale observar que o fato de terceiro, quando este tenha algum vín
culo com a administração, e a culpa parcial da vítima determinam tão 
somente a divisão da responsabilidade com o Estado. 

Quanto ao caso fortuito, por não ser um evento externo à atuação 
da administração, como a força maior, mas sim um acidente cuja causa 
é desconhecida, a exemplo de uma falha imprevisível em uma máqui
na, não exclui o nexo entre o comportamento do Estado e o dano, per
manecendo a responsabilidade do Estado. 
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Cabe salientar que, ao contrário do que afirmam muitos doutrina
dores, a teoria da responsabilidade objetiva não acarreta inversão do 
ônus da prova em desfavor do Estado. Na verdade, tal ônus se distribui 
exatamente nos termos do art. 333 do Código de Processo Civil: a prova 
da existência dos fatos, seu montante e a referibilidade ao Estado cabe ao 
autor, e a prova das excludentes (fato impeditivo, extintivo ou modifica
tivo do direito alegado pelo autor) caberá ao Estado (Araújo, 2006: 749). 

2.3 Responsabilidade subjetiva do Estado 

Em se tratando de danos decorrentes de omissão do Estado, a 
doutrina é quase unânime em afirmar que não se aplica a teoria da 
responsabilidade objetiva, mas sim a da responsabilidade subjetiva, na 
modalidade culpa administrativa. 

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 este
ja obrigado a impedir o dano, ou seja, só faz sentido responsabilizá-lo 
se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo. 
Deveras, caso o poder público não estivesse obrigado a impedir o acon
tecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar 
patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a responsabilida
de estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comporta
mento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente 
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado que 
não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) 
ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em 
dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de 
responsabilidade subjetiva (Mello, 2000: 819). 

Cuidando-se de teoria da culpa administrativa, é cabível a presun
ção, em favor do particular, da ocorrência da falta do serviço, ficando 
com o Estado o ônus de elidir tal presunção, comprovando que o servi
ço funcionou dentro dos padrões de normalidade. 

2.4 O art. 37, § 6Q, da Constituição Federal 

A Constituição Federal, no art. 37, § 6Q, acolheu a teoria da res
ponsabilidade objetiva do Estado em caso de atos comissivos, nos se
guintes termos: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o di
reito de regresso contra o responsável em caso de dolo ou culpa". 
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0 dispositivo se aplica à admiu,istração direta, às autarquias e às 
fundações públicas com personalidade jurídica de direito público. Tam
bém alcança as empresas públicas, sociedades de economia mista e fun
dações públicas com personalidade jurídica de di~eito privado q~~ pres
tem serviços públicos, bem assim as pessoas pnvadas delegatanas de 
serviços públicos, não integrantes da administraç~o ~ública ~direta. Por 
óbvio, 0 dispositivo não se estende às empresas publicas e socredades de 
economia mista exploradoras de atividade econômica, uma vez que o 
regime destas, nesse ponto, é idêntico aos das empresas privadas. 

Vale observar que, no julgamento do RE 262.651, o Supremo Tribu
nal Federal deixou assente que, em relação às concessionárias e permissio
nárias de serviço público, a responsabilidade objetiva somente pode ser 
invocada nas relações entre elas e o usuário do serviço, pois somente este 
é "detentor do direito subjetivo de receber um serviço público ideal". 

Na dicção da citada norma, não importa que o agente tenha atua
do dentro, fora ou além de sua competência legal. Se o ato foi praticado 
por ele "na qualidade de agente pú~l~co", ou seja, se su~ condição ?e 
servidor foi determinante para a pratica do ato, caractenzada estara a 
responsabilidade objetiva do Estado. 

Uma vez condenado a indenizar a vítima, o Estado pode movei 
ação regressiva contra o agente público, caso este tenh~ dado 
ao dano por dolo ou culpa. A ação regressiva, portanto, e fundada 
responsabilidade subjetiva do servidor. . 

Há discussões sobre a aplicação ao tema do d1sposto no art. 70, 
do Código de Processo Civil, segundo o qual: "A ~enunciação da 
é obrigatória àquele que estiver obrigado, pela le1 ou pelo contrato, 
indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a dem~da". 

Sobre essa questão, a 1 ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, 
julgamento do EREsp 313.886/RN, relatado pela ministra Eliana 
mon, assim se pronunciou: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CfVIL 

ESTADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DIREITO DE REGRESSO. ART. 70, 
DO CPC. 
1. A denunciação da lide só é obrigatória em relação ao 
ciante que, não denunciando, perderá o direito de regre~so, 
não está obrigado o julgador a processá-la, se conclurr_ 
tramitação de duas ações em uma só onerará em demasia 
das partes, ferindo os princípios da economia e da 
prestação jurisdicional. 
2. A denunciação da lide ao agente do Estado em ação_ , 
na responsabilidade prevista no art. 37, § 62

, da CF /88 na o e 
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ga~ó~ia, vez que a primeira relação jurídica funda-se na culpa 
ObJetiva e a segunda na culpa subjetiva, fundamento novo não 
constante da lide originária. 

3. Não perde o Estado o direito de regresso se não denuncia a 
lide ao seu preposto (precedentes jurisprudenciais). 

4. Embargos de divergência rejeitados. 

Por fim, registro que a 1 ª Turma do Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento do RE 327.9042

, decidiu, por unanimidade, que a vítima do 
dano não pode ajuizar ação de reparação do dano diretamente contra 0 
agente público. O Tribunal afirmou que o art. 37, § 62, além de estabe
lecer uma ,ga:an~a ao particular, possibilitando-lhe obter indenização 
do ente publico mdependentemente da existência de culpa, também 
consagrou uma garantia "em prol do servidor estatal, que somente 
responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo 
quadro funcional se vincular". 

Tal orientação diverge de antigo julgado não unânime do Pleno do 
STF proferido no RE 90.0713

, no qual restou assentada a possibilidade 
de o servidor responsável pelo dano ser acionado conjuntamente com 
a pessoa jurídica de direito público, hipótese de litisconsórcio passivo 
facultativo. 

3 Responsabilidade civil por dano ambiental 

3.1 O dano ambiental 

A Lei 6.938/1981 conceitua dano ambiental no art. 32, II, ao afirmar 
que degradação ambiental é a alteração adversa das características do 
meio ambiente. 

Por sua vez, Milaré (2001: 665) define dano ambiental como ale- . 
são aos recu~sos ~mbientais, com consequente degradação - alteração 
adversa ou zn pe;us - do equilíbrio ecológico e da qualidade de vida. 
Entende-se por recursos ambientai~ a atmosfera, as águas interiores, 

2 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 327.904. Recor
rent~: Associação de Caridade da Santa Casa de Misericórdia de Assis. Re
~orndo: José Santilli Sobrinho. Relator: ministro Carlos Britto. Brasília/DF 

3 8
81°9/2006. Disponível em: http://www.stfgov.br. Acesso em: 23/05/2008. ' 

la~~IL: ~upremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 90.071/SC. Re
or. muustro Cunha Peixoto. Brasília/DF, 18/06/1980. Disponível em: http:// 

tuunv.stfgov.br. Acesso em: 23/05/2008. 
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superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o sub
solo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora4

. 

Extrai-se dos referidos conceitos que não é qualquer lesão aos re
cursos ambientais que configura o dano ambiental, mas somente aque
la alteração das características do ambiente que se qualifique corno ad
versa, ou seja, que acarrete a ruptura do equilíbrio ecológico. 

Não fosse assim, qualquer atividade humana que, de alguma for
ma, utilizasse recursos naturais poderia ser caracterizada corno danosa 
e, portanto, suscetível de responsabilização civil, visto que sempre ha
veria algum reflexo no ambiente. 

A hipótese deve expressar um sentido de anormalidade, a partir da 
qual o equilíbrio do sistema é atingido. Essa anormalidade deve eviden
ciar também a extrapolação de standards de suportabilidade do dano eco
lógico, de molde a abalar sua funcionalidade. A tolerabilidade é o limite 
entre o uso sustentável e a ruptura do equihbrio (Costa Neto, 2003: 262). 

Krel (citado por Costa Neto, 2003: 262) menciona três aspectos que de
finem os contornos do dano ambiental: "a sua anormalidade, que exis
te onde houver modificação das propriedades físicas e químicas dos 
elementos naturais de tal grandeza que estes percam, parcial ou total
mente, sua propriedade ao uso; a sua periodicidade, não bastando a 
eventual emissão poluidora, e a sua gravidade, devendo ocorrer trans
posição daquele limite máximo de absorção de agressões que possuem 
os seres humanos e os elementos naturais". 

Importa salientar que a legislação brasileira estabelece alguns parâ
metros do limite de tolerância para fins de caracterização do dano am
biental indenizável, corno, por exemplo, o art. 32, III, da Lei 6.938/1981, 
que define poluição corno sendo a degradação da qualidade ambiental 
resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saú
de, a segurança e o bem-estar da população; criem condições adversas 
às atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; 
afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; lancem 
matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabele
cidos. Portanto, o dano ambiental somente estará caracterizado quando 
o impacto da atividade tiver relevância. 

Extrai-se do art. 14, § 12, da Lei 6.938/1981 a existência de duas 
modalidades de dano ambiental: o dano ambiental coletivo ou dano 
ambiental propriamente dito, que diz respeito ao sinistro causado ao 
meio ambiente lato sensu, repercutindo em interesses difusos; e o dano 

4 Cf. art. 32
, V, da Lei 6.938/1981. 
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ambiental individual ou reflexo, que se refere à lesão patrimonial ou 
extrapatrirnonial sofrida individualmente por outrem. 

A doutrina costuma apontar algumas características próprias do 
dano ambiental. A primeira delas é a pulverização das vítimas, visto 
que o meio ambiente é um interesse difuso, bem de uso comum do 
povo. Vale lembrar que o art. 81, I, do Código de Defesa do Consumi
dor conceitua direitos ou interesses difusos corno "os transindividuais, 
de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas 
e ligadas por circunstâncias de fato". 

O dano ambiental é também de difícil reparação e, muitas vezes, 
irreparável. Torne-se corno exemplo o dano causado por um incêndio 
de grandes proporções em urna floresta, em que a restauração completa 
se estenderia por extenso lapso temporal e, também, o desaparecimen
to de urna espécie, o que é irreversível. Por tal razão é que tem enorme 
relevo no direito ambiental o princípio da precaução ou prevenção. 

Além disso, o dano ambiental é de difícil valoração, pois nem 
sempre é possível mensurar sua extensão. 

3.2 Tratamento legal e doutrinário da responsabilidade civil 
por dano ambiental 

O art. 14, § 12
, da Lei 6. 938-81 dispõe que "é o poluidor obrigado, in

dependentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade". 

O referido dispositivo foi recepcionado pela Constituição Federal, 
que, em seu art. 225, § 32

, prescreve: "As condutas e atividades lesivas 
ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 
sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 
reparar os danos causados". 

Portanto, no ordenamento jurídico brasileiro, foi adotada a res- · 
ponsabilidade objetiva, em matéria de dano ambiental. Assim, basta 
que haja o nexo de causalidade entre a ação e o resultado danoso para 
que o poluidor responda pelo evel).to, independentemente de ele ter 
agido ou não com culpa. 

Não se discute a legalidade ou ilicitude da atividade desenvolvi
da, mas, sim, sua lesividade. Assim, não exclui a responsabilidade do 
poluidor o fato de ele possuir licença ambiental e ter agido pautado nas 
normas ambientais aplicáveis a seu empreendimento. 

Observe-se que a teoria da responsabilidade objetiva é aplicada 
não apenas em relação ao dano ambiental coletivo, mas também em 
relação ao dano ambiental individual. 
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Discute-se na doutrina se as nor,mas acima citadas acolheram a teo
ria do risco integral, que não admite excludente da responsabilidade, ou 
do risco proveito, que admite a exclusão da responsabilidade caso ocor
ra força maior ou culpa da vítima. A primeira posição é majoritária. 

A adoção da teoria do risco integral pode levar a soluções extrema
das, na medida em que' os eventos mencionados- força maior ou culpa 
da vítima -, quando por si só causaram o resultado danoso, excluem 0 
próprio nexo de causalidade, que é a base da responsabilidade. 

Contudo, deve ser levada em conta a existência de situações pro
piciatórias, capazes de fazer surgir o dever de indenizar ainda que a 
causa imediata do dano tenha sido um evento da natureza imprevisí
vel e irresistível (força maior) . Isso ocorre quando alguém cria uma si
tuação que, caso inexistente, não daria oportunidade para que o evento 
natural causasse o dano. O exemplo seria a manutenção, em determi
nada propriedade, de tonéis de produtos tóxicos que, atingidos por um 
raio, viessem a vazar e produzir dano ao ambiente. Nesse caso, embora 
o dano tenha sido causado de forma imediata pelo raio (força maior), 
ele não teria ocorrido se os tonéis não estivessem naquele local (Mello 
citado por Leuzinger, 2007: 190). 

Quanto à culpa da vítima, ela é de difícil caracterização no dano 
ambiental coletivo, uma vez que, sendo o meio ambiente direito difu
so, de toda a coletividade, "a vítima do dano ambiental, via de regra, 
somos todos nós" (Copo/a, 2007: 144). 

De todo modo, ocorrendo o acontecimento de força maior e ine
xistindo situação propiciatória do dano gerada pelo empreendedor ou 
ficando caracterizada a culpa exclusiva da vítima - o que pode ocorrer 
em caso de dano ambiental individual -, deve ser excluída a respon
sabilidade do agente. 

3.3 A reparação do dano ambiental 

O direito ambiental, como se sabe, é norteado pelo princípio da 
reparação integral do dano ambiental e pelo princípio da prioridade 
da restauração natural. 

Consoante entendimento majoritário da doutrina, deve-se buscar 
sempre a reparação integral do dano ambiental, ainda que isto impli
que o aniquilamento da capacidade econômica do agente poluidor. 

A indenização em perdas e danos deve ser a última alternativa, 
pois a prioridade estabelecida pela Constituição é para a "restauração 
dos processos ecológicos essenciais" (art. 225, § 12, I). 
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A restauração in natura não demanda necessariamente o retomo ao 
status quo ante - na maioria das vezes impossível -, mas a recuperação 
do equilíbrio dinâmico do sistema ecológico afetado, garantindo-se que 
o ecossistema recobre sua capacidade funcional ecológica e a capacida
de de aproveitamento humano (Marchesan, Steigleder e Cape/li, 2005: 113). 

Também configura modalidade de recuperação in natura a com
pensação ecológica, mediante a substituição dos recursos naturais, ain
da que em região distinta, capazes de desempenhar função ecológica 
equivalente. 

Quanto à indenização em dinheiro, os valores serão destinados 
ao Fundo de Reparação dos Bens Lesados, previsto no art. 13 da Lei 
7.347/1985. 

4 Responsabilidade civil do Estado por dano ambiental 

O art. 32
, rv, da Lei 6.938/1981 permite inferir a responsabilidade 

civil do Estado em matéria ambiental ao prescrever que "poluidor é 
a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, 
direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação am
biental" (grifo nosso). 

Há divergência da doutrina sobre se o Estado responderia sempre 
de forma objetiva ou se tal forma de responsabilização somente pode
ria ser invocada em caso de dano ambiental decorrente de atos comis
sivos de seus agentes, como é a regra em matéria de responsabilidade 
civil do Estado. 

Os defensores da primeira posição sustentam sua tese na dicção 
do art. 3º, IY, da Lei 6.938/1981, acima transcrito, que menciona ares
ponsabilidade indireta da pessoa física ou jurídica. 

O argumento é equivocado, visto que a referida norma não au
toriza tal conclusão, pois não se refere, expressa ou implicitamente, à 
responsabilidade objetiva em caso de omissão. 

Ademais, a exigência de culpa para responsabilizar o Estado em 
caso de omissão - não importando qual o bem jurídico lesionado - é 
um imperativo de ordem lógica, pois, conforme assinalado acima, no 
item 2.3, nesta hipótese, somente se pode imputar o resultado ao ente 
público, caso ele tenha descumprido o dever legal de obstar ao evento 
lesivo, vale dizer, caso ele tenha agido ilicitamente. Ora, a responsabili
dade por ato ilícito é sempre subjetiva, pois decorre de culpa ou dolo. 

Assim, não há por que excepcionar, em relação ao dano ambien
tal, o entendimento doutrinário e jurisprudencial sedimentado acerca 
da responsabilidade civil do Estado no tocante às outras espécies de 
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dano. Portanto, o Estado somente responde objetivamente pelo dano 
ambiental em caso de conduta comissiva de seus agentes e por culpa 

em caso de omissão. 
Cumpre salientar que tal discussão somente aflora em matéria de 

responsabilidade do Estado, uma vez que, em relação aos particulares, 
que não têm o dever de fiscalização das atividades potencialmente lesi
vas ao meio ambiente - imposto apenas ao Estado -,o dano ambiental 
sempre decorre de uma atividade, ou seja, de conduta comissiva, caso 
em que incide, sem nenhuma dúvida, a responsabilidade objetiva. 

Com base no entendimento exposto, cumpre analisar algumas hi
póteses em que o Estado pode responder pelo dano ao meio ambiente. 

Quando o Estado executa alguma obra pública da qual decorra 
alguma alteração adversa das características do meio ambiente, como 
um aterro sanitário que polua lençol freático ou a construção de uma 
estrada que provoque o assoreamento do leito de um rio, a responsabi
lidade civil é objetiva, nos termos do art. 37, § 62

, da Constituição e do 
art. 14, § 1o., da Lei 6.938/1981, pois a lesão foi causada por atos comis
sivos do ente público. Havendo culpa dos agentes públicos causadores 
do dano, cabível contra eles ação regressiva do Estado. 

Caso o dano decorra imediatamente de um evento da natureza, 
que, no entanto, somente foi sua causa eficiente devido a uma omissão 
do Estado em prestar regularmente um serviço público, invocável é a 
responsabilidade subjetiva do ente público. Tome-se como exemplo um 
alagamento provocado pelo empoçamento de águas pluviais devido ao 
acúmulo de lixo nas galerias por onde elas deviam escoar, o que acaba 
por levar muitos detritos poluentes até um manancial. Nesta hi~ó~e~e, 
se tivesse havido uma eficiente coleta de lixo por parte do murucrpto, 
não haveria o dano. Assim, deve o poder público responder pelo dano, 
em razão da culpa administrativa, pois o serviço funcionou mal ou não 
funcionou. O caso, portanto, é de responsabilidade subjetiva. 

Sendo o dano ambiental causado pela atividade de uma empresa 
concessionária de serviço público, esta deve responder objetivamen
te, nos termos do art. 37, § 62, da Constituição e do art. 14, § 12

, da Lei 
6.938/1981. Também não fica excluída a responsabilidade do Estado, mas, 
nesse caso, o ente público, por não ter sido o causador direto do dano, 
responde somente por culpa in eligendo, e apenas de forma subsidiária. 

Nesse ponto, importa citar a advertência de Milaré (2001: 767): 

Na prática, para não penalizar a própria sociedade, que~ quem 
paga impostos, e que teria, em última análise, de inderuzar os 

· al ' d. t das prejuízos decorrentes do dano amb1ent , convem, 1an e 
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regras da solidariedade entre os responsáveis, só acionar o Esta
do quando puder ser increpada a ele a causação direta do dano. 
Na verdade, se é possível escolher um dos responsáveis, segun
do as regras da solidariedade, por que não se valer da opção 
mais conveniente aos interesses da comunidade, chamando-se 
primeira e prioritariamente aquele que lucra com a atividade?! 

Na hipótese de o dano ambiental ter sido causado por uma ati
vidade clandestina de particular, o Estado, que não foi o causador do 
dano, somente pode responder por culpa em razão da falha no serviço 
de fiscalização. O particular, nesse caso, responderá objetivamente. 

O mesmo ocorre quando o poder público expede uma licença, auto
rização ou permissão ambiental legal e o particular, extrapolando os limi
tes impostos no ato administrativo, vem a gerar um dano ou, no caso de a 
atividade não depender de licença, permissão ou autorização estatal. 

Em ambas as hipóteses, a responsabilidade do Estado fica excluí
da caso ele comprove que a fiscalização atuou dentro dos padrões exi
gíveis, ou seja, que não houve culpa do serviço. 

Se a licença for expedida ilegalmente pelo órgão público, o caso 
é de responsabilidade por ato ilícito, vale dizer, responsabilidade por 
culpa do Estado. O particular que causou o dano obviamente terá res
ponsabilidade objetiva pelo dano. 

5 Conclusões 

a) A responsabilidade civil do Estado é objetiva em caso de dano 
decorrente de conduta comissiva de seus agentes e subjetiva em caso 
de omissão do dever de evitar o dano. 

b) A responsabilidade do Estado por omissão rege-se pela teoria 
da culpa administrativa, em que a falta do serviço é presumida, caben
do ao ente público, para se eximir do dever de reparar o dano, provar 
que o serviço funcionou dentro dos padrões de normalidade. 

c) O dano ambiental somente se configura quando a alteração das 
características do ambiente acarretar a ruptura do equilíbrio ecológico, 
ou seja, quando houver a marca da anormalidade do dano. 

d) O dano ambiental caracteriza-se pela dispersão das vítimas, 
por ser de difícil reparação e de difícil valoração. 

e) A responsabilidade dos particulares, pessoas físicas e jurídicas, 
por dano ambiental, é objetiva. 

f) A reparação do dano ambiental deve ser integral e, sempre que 
possível, in natura. 
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g) A responsabilidade do Estado por dano ambiental é objetiva 
somente em caso de conduta comissiva de seus agentes e depende da 
existência de culpa administrativa em caso de conduta omissiva. 

h) A responsabilidade do Estado é subjetiva em caso de dano am
biental causado por atividade do particular licenciada ilegalmente. 

i) A responsabilidade do Estado é subjetiva em caso de dano ambien
tal causado por atividade do particular licenciada regularmente e tam
bém por atividade que não dependa de licença, permissão ou autorização 
do poder público. Nesses casos, a responsabilidade não se configura se 0 

ente público elidir a presunção de culpa administrativa comprovando que 
cumpriu o dever de fiscalização dentro dos padrões de regularidade. 
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Concessão de florestas públicas no Brasil -

Lei 11 .284/2006 

Karine Costa Carlos1 

Introdução 

Há mais de duas décadas, foi intensificado o interesse do Estado e 
da sociedade brasileiros pela preservação do meio ambiente de forma 
sustentável, reflexo dos movimentos globais de preservação ambiental. 
Além disso, sendo o Brasil um país rico em diversidade de ecossiste
mas, como, por exemplo, a mata atlântica, o pantanal mato-grossense, 
a floresta amazônica, não poderiam seus governantes, principalmente 
o legislador constituinte, ficar alheios à utilização irracional do meio 
ambiente. 

Sendo assim, a Carta Magna de 1988 prevê um capítulo exclusivo 
sobre o meio ambiente, conceituando-o no art. 225 como bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. 

O grande desafio da atualidade é harmonizar a proteção do meio 
ambiente e as necessidades socioeconômicas do país, principalmente 
quando falamos de regiões como a amazônica, onde a grande extensão 
e o difícil acesso dificultam a fiscalização do poder público. 

Foi nesse cenário que surgiu, em 02/03/2006, a Lei 11.284, que dis
põe sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável. 

1 Juíza federal da Vara única da Subseção Judiciária de llhéus/BA. 
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O objetivo deste trabalho é tecer alguns comentários sobre esta lei, que 
regulamenta a concessão de florestas públicas no Brasil. 

2 Das concessões públicas 

Não podemos falar em concessões de florestas públicas sem antes 
abordarmos, mesmo que de forma sucinta, alguns aspectos da conces
são. 

O art. 175 da Constituição Federal prevê que: "Incumbe ao Poder 
Público, na forma da lei, diretamente ou sobre o regime de concessão ou 
permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviço público". 

Segundo a Constituição, a natureza jurídica das concessões e per
missões é a de um contrato especial. A lei mencionada no art. 175 deverá 
conter os direitos dos usuários, a política tarifária, o caráter especial do 
contrato, suas condições de caducidade, fiscalização e rescisão, além da 
obrigatoriedade do concessionário de manter um serviço adequado. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2002) conceitua concessão como 
sendo um contrato administrativo pelo qual a administração confere 
ao particular a execução remunerada de serviço público ou de obra pú
blica, ou lhe cede o uso de bem público, para que o explore por conta e 
risco, pelo prazo e nas condições regulamentares e contratuais. 

O contrato de concessão prevê cláusulas regulamentares e finan
ceiras; estas buscam o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 
O concessionário executa o serviço por sua conta e risco e tem como 
contrapartida o pagamento de uma tarifa, que tem natureza de preço 
público e é fixada no contrato. 

Com a concessão do serviço público o concessionário realiza in
cumbência ordinariamente destinada a um órgão público, envolvendo 
atividades que não podem ficar exclusivamente no âmbito da iniciativa 
privada, por isso não há um desligamento total da administração, que 
mantém uma fiscalização sobre a concessão.2 

3 A polêmica concessão de florestas públicas 

Não poderia ser diferente. Desde que o projeto de lei que culmi
nou na Lei 11.284 entrou em tramitação no Congresso Nacional, surgi
ram argumentos contrários e também argumentos favoráveis à conces
são de florestas públicas. 

2 Cf. Odete Medauar (1995). 
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A concessão não implica em direito de domínio ou posse sobre 
as áreas; existe apenas possibilidade de manejo para a exploração de 
produtos e serviços da floresta. O manejo florestal sustentável consiste 
na administração da floresta para obtenção de benefícios econômicos, 
sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação 
do ecossistema objeto do manejo e considerando-se a utilização de 
múltiplas espécies madeireiras, de múltiplos produtos e subprodutos 
não madeireiros, bem como a utilização de outros bens e serviços de 
natureza florestal, como é o caso do turismo ecológico (art. 32, VI, da 
Lei 11.284). 

Há necessidade de licitação prévia, sendo o cessionário pessoa ju
rídica nacional, formada através de consórcio ou não, que deverá de
monstrar capacidade para o desempenho da exploração da atividade 
de manejo florestal sustentável, por sua conta e risco e por prazo de
terminado. 

A publicação de edital de licitação para cada lote de concessão 
florestal deverá ser precedida de audiência pública realizada pelo ór
gão gestor. Os relatórios ambientais preliminares, licenças ambien
tais, relatórios de impacto ambiental, contratos, relatórios de fisca
lização e de auditorias e outros relativos ao processo de concessão 
serão também disponibilizados através da internet, visando a mais 
ampla publicidade. 

As áreas de manejo disponíveis para a concessão serão propos
tas pelo órgão gestor e definidas pelo poder cedente através do Plano 
Anual de Outorga Florestal (PAOF). No caso de florestas públicas sob 
o domínio da União, haverá manifestação prévia da Secretaria de Patri
mônio da União do Ministério do Planejamento e Gestão e, incluindo
se áreas situadas na faixa de fronteira, também deverá ser ouvido o 
Conselho de Defesa Nacional. 

Não há a privatização da floresta em si, que continua pública, ou 
seja, o manejo sustentável é concedido, mas o poder público cedente 
continua com poderes de fiscalização sobre a área. Será feito um moni
toramento pelo Ibama e pelo Serviço Florestal Brasileiro, com audito
rias a cada três anos, com o fim de verificar se o contrato de cessão está 
sendo integralmente cumprido. 

O problema é que a falta de fiscalização por escassez de recursos 
humanos e materiais, de conhecimento notório, poderá frustrar o obje
tivo de utilização de recursos naturais de forma racional, ficando ape
nas a aparência de legalidade do sistema. Além disso, a mesma falta de 
fiscalização coloca em risco a diversidade e a integridade do patrimô
nio genético nacional. 
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Há quem sustente que as áreas de florestas públicas deveriam ser 
reservas intocáveis, principalmente porque as florestas particulares fo
ram praticamente devastadas. Segundo informações do engenheiro flo
restal Niro Higuchi, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
(Inpa), as concessões florestais em países tropicais como Nigéria, Costa 
do Marfim, Malásia e Indonésia não tiveram resultados satisfatórios. 

A Floresta Nacional do Jamari, em Rondônia, foi escolhida como 
a primeira região do país onde será implementada uma concessão de 
floresta pública3

. Entretanto, a Justiça Federal, em 14/03/2008, suspen
deu a licitação para a concessão de manejo sustentável de exploração 
de madeira. O fundamento da suspensão contido na decisão da desem
bargadora federal Selene Maria de Almeida, do TRF 1 ª Região, foi a 
necessidade de prévia autorização do Congresso Nacional para as con
cessões florestais, pois equivaleriam a concessão de terras públicas.4 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou o dispositivo da lei 
de concessão de florestas que presumia a prévia autorização do Con
gresso Nacional, afirmando não se tratar da previsão do art. 49, XVIT, 
da CF. 

Segundo o professor Clovis Beznos, da PUC/SP, em palestra mi
nistrada no X Encontro de Juízes Federais realizado pela Escola da 
Magistratura Federal da 1 ª Região, em Belém, em 09/04/2008, não se 
estaria transferindo o domínio da terra pública, ou seja, a titularida
de imobiliária, e sim o direito de superfície, o que não necessitaria de 
autorização do Congresso Nacional. O debatedor desta conferência, o 
desembargador federal Daniel Paes Ribeiro, não comungou desse en
tendimento, sendo adepto da tese da necessidade de autorização do 
Congresso. 

Outro ponto que deve ser observado é que no contrato de conces
são será estabelecido o preço florestal de acordo com o disposto no art. 
36 e seguintes da Lei 11.284/2006. Esse é um momento crucial, pois a 
iniciativa privada, de caráter econômico, visa o lucro, e o Estado visa 
a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico de forma 
sustentávet equilibrada. Como harmonizar esses interesses sem que o 
meio ambiente fique em perigo? 

3 Conforme notícia do jornal O Estado de S. Paulo. Disponível em: htpp:!lwww. 
badaueon/ine.com.br. 

4 Conforme notícia do jornal Folha de S. Paulo de 19/03/2008. Disponível em: 
htpp:!lwww.ambienteemfoco.com.br. 
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4 Conclusão 

O objetivo deste trabalho não é dar respostas, mas abrir o apetite 
para o questionamento e o estudo desse novo modelo de exploração do 
meio ambiente de forma rentável e sustentável. 

Com a Lei 11. 284/2006 foi dado um passo importante, um passo 
em busca da racionalização da exploração de florestas públicas, flores
tas que estão sendo clandestinamente devastadas. Todavia, não basta a 
letra fria da lei; é crucial o aumento real da fiscalização. Do que adianta 
estar prevista auditoria pelo Ibama se este órgão não possuir fiscais e 
bens materiais para realizar esta auditoria? 

Um país que respeita seus cidadãos, que é desenvolvido cultural e 
economicamente, que tem por objetivo conquistar o respeito de outras 
nações soberanas não se constrói em bases fantasiosas. 

A sociedade civil e as autoridades públicas, membros do Poder Ju
diciário, Legislativo e do Ministério Público, devem fiscalizar e acom
panhar a execução dessas concessões para que a finalidade da lei seja 
cumprida e possamos preservar sem estagnar. 
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As mudanças da era tecnológica 
e o direito ambiental 

Maria Edna Fagundes Veloso1 

O homem primitivo contentou-se em tirar da nature~a o necessá
rio para sua sobrevivência. Não identificou nela f~nte de nq~ezas, por
que não tinha conhecimentos que a tanto o capacitassem_. Afuma Ade
rnar Romeiro (2003) que, até o controle do fogo, o relacwnamento da 
espécie humana com a natureza se fez "à semelhanç~ dos ~imais mais 
próximos da cadeia evolutiva, como os grandes pnm~t~s , e, mesmo 
num estágio rudimentar de evolução, quando o domrmo do fogo lhe 
abriu novas perspectivas, não houve uma interferência do homem n_a 
natureza capaz de comprometer o ecossistema, que se manteve eqw
librado, assegurando-se vida saudável à humanidade. Assever~ o au
tor que "um ecossistema em equilíbrio não q~~r dizer um ecossistema 
estático. É um sistema dinâmico, que se modifica, embora lentamente, 
graças a interações entre as diversas espécies nele contidas, num pro
cesso conhecido como coevolução". 

Das práticas rudimentares da agricultura, e mesmo da indús~.a 
em seu primeiro momento, o homem evoluiu num crescimento vertigi
noso. A cada dia, a ciência lhe propiciou novas descobertas que o leva
ram a identificar o potencial da natureza. E os avanços da técnica que 
0 aparelharam para se apropriar dos recursos naturais estimularam as 

1 Juíza federal da 15a Vara da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais. 
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suas investidas sobre o meio ambiente, podendo ser afirmado que a era 
tecnológica fez quase infinitas as possibilidades para essa apropriação, 
o que o tem levado a um aproveitamento cada vez maior dos recursos 
naturais. 

Constata-se, portanto, que o crescimento econômico do mundo 
civilizado tem sido feito à custa de muitas agressões à natureza, cuja 
degradação avança na proporção em que avançam as conquistas tec
nológicas, com visível comprometimento da interação entre as espécies 
que compõem o planeta, o qual, por sua vez, reage e, dando mostras 
da sua finitude, sinaliza os efeitos nefastos dessas agressões. E, assim, 
o mundo tem sido levado a conviver com o crescimento dos desas
tres naturais, tais como enchentes, furacões, terremotos, tempestades, 
tsunami, e ainda com as consequências dos inumeráveis desastres am
bientais, como a poluição paulatina do ar e das águas, o efeito estufa, o 
desaparecimento de recursos minerais não renováveis, a mortandade e 
a extinção de espécies vegetais e animais, a fome, a doença e a pobreza, 
tudo fruto da exploração desordenada da natureza, que, contaminada 
e despojada de elementos vitais, exterioriza o seu declínio e o com
prometimento do ecossistema, no centro do qual se põe o homem. O 
homem é levado, assim, a enxergar que a produção de riquezas feita à 
custa do desequilíbrio do meio ambiente afeta elemento de sustentação 
da própria existência humana e que a necessidade de enfrentar os de
safios postos e impor regramentos à convivência homem/natureza de
corre da necessidade de se tutelar o próprio bem-estar da humanidade, 
que depende do equilíbrio do ecossistema, e de enxergar que o meio 
ambiente sadio é bem de uso comum do povo, sendo dos governos e de 
toda a sociedade a responsabilidade pela sua preservação. 

Forçoso reconhecer, portanto, que os avanços tecnológicos criaram 
uma sociedade de risco, quando, estimulando o crescimento dos setores 
produtivos, impingiram agressões à natureza, que externou, ante elas, a 
incapacidade de se recompor por si própria. E, instalada a desarmonia 
na convivência do homem com o meio ambiente, houve o desenvol
vimento paralelo do que se pode chamar "consciência ecológica". Por 
toda parte eclodiram os chamados "movimentos verdes", que, defen
dendo o direito do homem a um meio ambiente sadio, vêm concitando 
Estado e sociedade a assumirem a responsabilidade de buscar solução 
para os problemas ambientais. O mundo passou a clamar por gestões 
que assegurem a sobrevivência dos povos e alertou que estas gestões 
devem considerar não só os riscos futuros, envolvendo também ações 
que coíbam atividades que já se anunciam prejudiciais à natureza, ou 
que não possam ter afastado, com absoluta certeza, o seu caráter lesi-
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vo, mas considerar, também, os riscos presentes, empreendendo ações 
voltadas a eliminá-los, através do monitoramento das atividades em 
execução, de forma a se assegurar um desenvolvimento sustentável, 
para 0 que se fazem necessárias, ainda, ações que se proponham, se não 
a anular, quando impossível, pelo menos a minimizar os efeitos das 
agressões já perpetradas. 

Artigo coordenado por Oriana Pinto (2005) sobre desenvolvimen
to sustentável afirma que: 

O alucinante progresso econômico do século XX teve como 
fundamento o uso indiscriminado dos recursos naturais, antes 
considerados inesgotáveis. Por outro lado, foi a polêmica susci
tada pela questão da energia nuclear, nos anos 60, e o aumento 
inesperado dos preços de petróleo, nos anos 70, que suscitaram 
os primeiros debates sobre a escassez de recursos naturais e le
varam à percepção da finitude da biosfera. Esta preocupação 
ambientalista tomou-se sensível, desde os anos 60, com o apa
recimento de um movimento social engajado no enfrentarnento 
da questão nuclear, em vários países europeus e nos Estados 
Unidos. A sociedade civil e seus movimentos ativistas passaram 
a volver seu olhar, também, para o problema da degradação do 
meio ambiente, que já ameaça a continuidade da sobrevivência 
na Terra. 

Sustenta Pedro Jacobi (2005) que: 

A multiplicação dos riscos, portanto, em especial os ambientais 
e tecnológicos de graves consequências, é elemento chave para 
entender as características, os limites e as transformações da 
modernidade. Os riscos contemporâneos explicitam os limites 
e as consequências das práticas sociais, trazendo consigo um 
novo elemento, a "reflexividade". A sociedade, produtora de 
riscos, toma-se cada vez mais reflexiva, o que significa dizer que 
ela se toma um tema e um problema para si própria. A socieda
de toma-se cada vez mais autocrítica, e, ao mesmo tempo em 
que a humanidade põe a si em perigo, reconhece os riscos que 
produz e reage diante disso. A sociedade global "reflexiva" se 
vê obrigada a autoconfrontar-se com aquilo que criou, seja de 
positivo ou de negativo. O conceito de risco passa a ocupar um 
papel estratégico para entender as características, os limites e as 
transformações do projeto histórico da modernidade. 

Já se afirma que, a perdurar a ação destruidora que a era tecnológi
ca implantou, corre-se até mesmo o risco de ver desaparecer o planeta. 
Borges, citado por Thiago Araújo (2007), pondera: "a crise ecológica é 
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um momento que decorre do processo civilizatório moderno e se iden
tifica com o momento contemporâneo. Este é um momento de ameaça 
de exclusão do futuro". 

Posta, portanto, a necessidade de se disciplinarem as relações ho
mem/natureza, cuja harmonia se impõe como mecanismo de tutela da 
própria vida, que depende do meio ambiente sadio, que só o ecossiste
ma equilibrado pode assegurar, foi surgindo a legislação ambientalista, 
que cresce, dia a dia, em importância, porque voltada à tutela de direito 
fundamental. 

Noberto Bobbio, também citado por Araújo (2007), reconhece que: 
"Ao lado dos direitos sociais que foram chamados de segunda geração, 
emergiram, hoje, os chamados direitos de terceira geração, que consti
tuem urna categoria, para dizer a verdade, ainda excessivamente hete
rogênea e vaga, o que nos impede de compreender do que efetivamen
te se trata. O mais importante deles é o reivindicado pelos movimentos 
ecológicos: o direito de viver em um ambiente não poluído". 

Já nos anos 1960, os Estados Unidos implantaram o estudo do im
pacto ambiental, objetivando prevenir as agressões ao meio ambiente, 
através da avaliação prévia dos efeitos da ação do homem sobre a natu
reza, o que foi adotado como princípio pela Declaração do Rio de 1992 
(princípio 17f 

Referindo-se a publicações científicas que inspiraram políticas pú
blicas conservacionistas adotadas pelos Estados Unidos no início do 
século XX, Pedro Jacobi (2006) cita o livro A primavera silenciosa, publi
cado em 1962, no qual a cientista e ecologista americana Rachei Carson 
questiona a crescente dependência do petróleo corno matriz energética, 
bem assim o modelo agrícola convencional adotado naquele país, aler
tando para a crescente perda da qualidade de vida produzida pelo uso 
indiscriminado e excessivo dos produtos químicos e os efeitos dessa 
utilização sobre os recursos ambientais. 

No plano internacional, desde a década de 1970, ganham vulto os 
movimentos em prol da criação de uma política de proteção do meio 
ambiente, levando a debate o importante tema "meio ambiente/desen
volvimento", com os atores envolvidos procurando chamar a atenção 

2 "A avaliação do impacto ambiental, como instrumento nacional, será efetu
ada para as atividades planejadas que possam vir a ter um impacto adverso 
significativo sobre o meio ambiente e estejam sujeitas à decisão de uma au
toridade nacional competente". Disponível em: http://www.ana.gov.br. Acesso 
em: 26/06/2008. 
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para a finitude do planeta e questionando a política desen 
tista do mundo capitalista e seus impactos globais. Surge, assim 
conceito de desenvolvimento sustentável, adotado como ideário ' 
Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada 
em Estocolmo, em 1972, que pode ser apontada como marco históri 
inspirador das transformações que vêm ocorrendo nas políticas d: 
senvolvirnentistas do mundo, quando proclamou o direito do homem 
a um ambiente sadio como direito fundamental, o que constou comQ 
princípio primeiro na Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente 
Humano: "o homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualda
de e ao desfrute de condições de vida adequada em um ambiente cuja 
qualidade lhe permite levar uma vida digna e gozar de bem-estar". 

A partir daí, desenvolvimento sustentável passou a ser o termo 
do dia e veio a ser definido pela Comissão Mundial sobre Meio Am
biente e Desenvolvimento como "aquele que atende às necessidades 
do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 
atenderem às suas próprias necessidades". 

E nesta definição se revela a ampla dimensão que se quis dar ao 
novo direito fundamental contemplado, cuja concepção se fez com os 
olhos voltados para o futuro e sob a conscientização da responsabili
dade das gerações atuais de assegurar vida digna não só a si mas tam
bém às futuras gerações, o que exige compatibilizar o desenvolvimento 
econômico com a preservação do meio ambiente, de forma a impedir 
que a exploração das riquezas naturais se faça à custa da destruição 
do planeta, que já se mostrou finito. Pode-se até mesmo afirmar, o 
que faço, tomando aqui por empréstimo expressão usada por Mizabel 
Derzi (1999: 13), que a preservação do meio ambiente sadio está condi
cionada a um "contrato entre as gerações", através do qual as gerações 
presentes se comprometem a fruir das riquezas naturais, sem provocar 
danos que impeçam as gerações futuras de viver num meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. 

Analisando, sob este aspecto, a regra constante do art. 225 da 
Constituição Brasileira de 1988, e cotejando-a com o art. 22 do Código 
Civil Brasileiro, Thiago Araújo (2007) sustenta ter se operado, com a 
nova ordem constitucional, uma grande transformação jurídica, com 
a "Constituição reconhecendo o direito transgeracional [ ... ]. O Direito 
Ambiental causa a primeira grande revolução no modo de pensar o 
direito: trata do direito das gerações futuras. É questão apenas de en
xergar o Direito Civil sob a ótica do Direito Constitucional". 

E o princípio primeiro da Declaração de Estocolmo passou a ins
pirar as constituições mais modernas, que vêm contemplando nos seus 
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textos este novo direito fundamental, como ocorreu com a Grécia (1975), 
portugal (1976), Espanha (1978) e Brasil (1988). Pouco a pouco, o desen
volvimento sustentável vai orientando as políticas desenvolvimentistas, 
e a avaliação prévia dos impactos sobre a natureza tem sido colocada 
como pressuposto das decisões sobre atividades públicas ou privadas. 

Em 1987, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvol
VÍJ11ento publicou o relatório "Nosso Futuro Comum", também conhe
cido como Relatório Brundtland, indicando a pobreza nos países do 
Sul e o consumismo extremo dos países do Norte como as causas fun
damentais da insustentabilidade do desenvolvimento e das crises am
bientais, ocasião em que recomendou a convocação de uma conferên
cia para tratar do tema. E assim, convocada pela ONU, foi realizada no 
Rio de Janeiro, em setembro de 1992, a II Conferência sobre Meio Am
biente e Desenvolvimento - a chamada Eco-92 -,à qual se fizeram 
presentes 179 chefes de Estado e que se constituiu outro importante 
marco histórico no desenvolvimento das políticas ambientalistas. Nela 
foi reafirmado o direito fundamental do homem a um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, o que constou como princípio primeiro na 
Declaração do Rio sobre Meio Ambiente: "Os seres humanos estão no 
centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm di
reito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza". 

E a Eco-92 foi momento de grande reflexão, quando se procurou 
difundir a importância do pensar coletivo na busca da realização do 
desenvolvimento sustentável, cujo conceito foi consolidado e adotado 
como meta a ser buscada por todos os países. A necessidade da coo
peração internacional para a preservação do meio ambiente foi posta 
como verdade inafastável, e os países desenvolvidos, sem dúvida os 
maiores degradadores, foram conscientizados da importância de sub
sidiarem recursos para que os países em desenvolvimento viessem a 
ser direcionados rumo ao desenvolvimento sustentável, sabendo-se 
que ações isoladas de cada país, embora importantes, não são suficien
tes para afastar, por si sós, os riscos ao meio ambiente, considerando-se 
a existência de agressões que projetam seus efeitos além fronteiras. En
fim, os debates deixaram patente que a preservação do meio ambiente 
sadio é responsabilidade do mundo e que só a cooperação internacio
nal pode acelerar a construção política das bases de um plano de ação 
que tenha como meta um novo paradigma econômico de civilização, 
no qual o crescimento se faça comprometido com a qualidade de vida 
e com a inclusão social. 

Importantes documentos foram gerados pela Eco-92, citando-se 
como o mais importante deles a Agenda 21, que, além da imprescin-
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dibilidade da cooperação internacional, indicou ser indispensável à 
consolidação do novo modelo de desenvolvimento buscado o estabele
cimento de "padrões de consumo sustentáveis", fazendo claro que, ao 
lado das mudanças técnicas, a erradicação da pobreza e a preservação 
do meio ambiente dependem também da adoção de um novo padrão 
de comportamento, no sentido de evitar o fomento da produção desne
cessária, bem assim os desperdícios. 

Para José Augusto Dfumond (2000), 

A resolução da crise ecológica é complexa porque os problemas 
ambientais são efeitos "inesperados" do modelo de desenvol
vimento econômico dominante, (capitalista industrial) que por 
sua vez se "legitima" atendendo as demandas do consumo da 
população, que por sua vez continua aumentando dentro de 
um planeta com capacidade de consumo limitada. E segundo 
o mesmo autor "uma abordagem realística da govemabilidade 
ecológica global demanda a emergência de uma visão consensu
al do passado e do futuro para poder realizar os complexos "tra
de offs" necessários entre a produção econômica, o consumo, 0 

crescimento populacional e a qualidade ambiental, e assim, tor
nar viável a transição do modelo de desenvolvimento atual para 
um outro que seja sustentável. Por esta razão, a política ambien
tal, entendida em sentido amplo, não pode evitar o conflito, nem 
a cooperação, nem ser separada de uma discussão dos valores 
da cultura política que regem as sociedades contemporâneas. 

Ao lado da Agenda 21, outros importantes documentos resulta
ram da Eco-92, como a Carta da Terra, as Convenções sobre Biodiver
sidade, Mudanças Climáticas e Desertificação, a Declaração de Princí
pios sobre Florestas e a Declaração do Rio de Janeiro sobre Ambiente e 
Desenvolvimento. 

O Brasil, embora só constitucionalizando o direito fundamental ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado com a Constituição de 1988, 
fez editar a Lei 6.803, de 02/07/1980, que disciplinou o zoneamento in
dustrial nas áreas críticas de poluição, e já neste momento demonstrou 
o seu comprometimento com o desenvolvimento sustentável, como se 
conclui da leitura do art. 12

: "nas áreas críticas de poluição, as zonas 
destinadas à instalação de indústrias serão definidas em esquema de 
zoneamento urbano, aprovado por lei, que compatibilize as atividades 
industriais com a proteção ambiental" . 

Mais tarde, através da Lei 6.938, de 31/08/1981, o país criou urna 
Política Nacional do Meio Ambiente, no centro da qual colocou o bem
estar do homem, com o que ratificou a sua postura e deixou clara a 
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adoção do novo direito fundamental, pondo-se assim em sintonia com 
a Carta de Estocolmo. 

É o que se conclui da leitura do art 2Q: "A Política Nacional do 
Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, a melhoria e recupera
ção da qualidade ambiental propícia à vida". 

Com a Constituição de 1988, o país proclamou, expressamente, o 
direito do homem ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, im
pondo ao poder público e a toda a sociedade o dever de preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações (art. 225). Nos cinco parágrafos de 
que se compõe o dispositivo, o constituinte definiu as responsabilida
des do poder público frente à efetivação do direito declarado, impôs o 
dever de restabelecimento dos recursos apropriados, sujeitou os agres
sores (pessoas Hsicas e jurídicas) a sanções penais e administrativas, 
especificou áreas constitutivas do patrimônio nacional cuja exploração 
quis submeter a regras específicas, em garantia da preservação do meio 
ambiente, ditou a indisponibilidades de áreas necessárias à manuten
ção dos ecossistemas naturais e ainda submeteu à lei a fixação das áreas 
em que deverão ser instaladas usinas que operem com reator nuclear. 
Ao mesmo tempo, cuidou de municiar o cidadão (art. 52, LXXIII) e o 
Ministério Público (art. 129) com as ferramentas jurídicas adequadas 
a fazer implementar a defesa do meio ambiente. Inconteste, portanto, 
que, embora situada fora do art. 5Q, a norma contempla direito funda
mental. 

Para Jane Reis Gonçalves Pereira, citada por Thiago Araújo (2007): 

"Do ponto de vista formal, direitos fundamentais são aqueles que a or
dem constitucional qualifica, expressamente, como tais. Já do ponto de 
vista material, são direitos fundamentais aqueles direitos que ostentam 
maior importância, ou seja, os direitos que devem ser reconhecidos por 
qualquer Constituição legítima. Em outros termos, a fundamentabili
dade em sentido material está ligada à essencialidade do direito para 
implementação da dignidade humana. Essa noção é relevante pois, no 
plano constitucional, presta-se como critério para identificar direitos 
fundamentais fora do catálogo". 

Édis Milaré (1998) afirma que: "A par dos direitos individuais e 
coletivos elencados no artigo 52

, acrescentou o legislador constituinte, 
no artigo 225, um novo direito fundamental da pessoa humana, dire
cionado ao desfrute de condições de vida adequada em um ambiente 
saudável ou na dicção da lei 'ecologicamente equilibrada"'. 

E, citando Senize Ferreira, prossegue: "[ ... ] a adoção deste princí
pio pela nossa Carta maior passou a nortear toda a legislação subjacen
te, e a dar uma nova conotação a todas as leis em vigor, no sentido de 
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favorecer uma interpretação coerente com a orientação político-institu
cional então inaugurada" (Milaré, 1998). 

Não se pode negar, assim, que o Brasil, neste momento, deu um 
grande passo rumo ao desenvolvimento sustentável, editando regras 
de implementação verdeiramente intervencionistas, deixando patente 
que o ambiente ecologicamente equilibrado é bem público de uso co
mum do povo, com o que estabeleceu a magnitude do princípio que 
o ampara, frente a outros princípios constitucionais que contemplam 
direitos individuais, tais corno o é o direito de propriedade, cuja frui
ção se submete à função social que lhe é inerente, a qual não estaria 
atendida se desconsiderada a responsabilidade que ~ todos cabe na 
preservação do meio ambiente. 

E, analisando-se os preceitos constitucionais, considerando-se os 
acordos bilaterais e multilaterais dos quais o Brasil é signatário, bem 
assim a legislação infraconstitucional que vem avançando no sentido 
de fazer implementar as políticas ambientais3, pode ser afirmado que 
a legislação brasileira consbustancia verdadeiro arcabouço jurídico a 
embasar ações de defesa do meio ambiente e da consolidação do de
senvolvimento sustentável. 

Diz ainda Édis Milaré (1998) que "o Direito do Ambiente, pelo fato 
de estabelecer-se sobre princípios próprios, alguns deles, quase em 
caráter de exclusividade, vem se erigindo em ramo científico autôno
mo". 

O mesmo entendimento professa Araújo (2007), quando afirma 
que: "Hoje parece-me que realmente o Direito Ambiental ganha ares 
de autonomia. De fato, verificamos que o Direito Ambiental possui 
normas e princípios jurídicos que lhe são próprios.[ ... ] Assim, entendo 
que os tabeliães do Direito, que são os doutrinadores, devem expedir 
o documento de emancipação do Direito Ambiental. É ramo jurídico 
autônomo, pertencente ao campo do direito público". 

O certo é que, principalmente após a Eco-92, a exemplo do que 
ocorre no mundo, os ternas ambientais ganharam importância no Bra-

3 Merecendo destacar-se a Lei 7.735, de 22/02/1989, que criou o Instituto de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis; a Lei 7.797, de 10/071989, que ins
tituiu o Fundo Nacional do Meio Ambiente; a Lei 8.974, de 05/01/1995, que 
estabeleceu normas para o uso de técnicas de engenharia genética e liberação, 
no meio ambiente, de organismos organicamente modificativos; a Lei 7.802, de 
11/07/1989, que regulamentou o uso de agrotóxicos; a Lei 7.754, de 14/04/1989, 
que protege as florestas nas nascentes dos rios; a Lei 9.605, de 12/02/1998, que 
definiu a responsabilidade penal por danos ao meio ambiente. 
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sil e se tomaram item obrigatório na pauta de discussão de eventos 
culturais e políticos que se relizarn por todo o país; passaram a constar 
dos currículos universitários e dos cursos de pós-graduação, o que tem 
levado a produções acadêmicas de grande contribuição para o debate. 
E este fato indica um crescimento da consciência ecológica no país, um 
amadurecimento da nação quanto à responsabilidade que a cada um 
cabe em contribuir para o desenvolvimento sustentável, seja adotan
do posturas pessoais, quando diretamente envolvido no processo de 
crescimento, seja exigindo do governo políticas públicas eficientes no 
sentido de buscar o modelo econômico que assegure o desenvolvimen
to sustentável. 

Reconhece-se, assim, que, embora ainda tímida, tem se registra
do a participação da sociedade com vistas à implementação do direito 
fundamental ao ambiente sadio, merecendo destaque o papel do Mi
nistério Público, que tem colocado o seu novo perfil combativo, que a 
autonomia conquistada com a Constituição de 1988 fez aflorar, a servi
ço das causas ambientais. 

Mas há muito ainda que ser investido na educação do Brasil e do 
mundo, para que cada cidadão se arvore em fiscal da natureza. É ne
cessário que o potencial econômico do produtor de riquezas não em
base, em nenhuma parte do planeta, a flexibilização do rigor na análise 
prévia do impacto de sua ação futura. O princípio do poluidor pagador 
deve se consolidar, de vez, corno mecanismo de preservação que tenha 
muito mais o efeito pedagógico de refrear futuras agressões, não po
dendo ser tornado corno passaporte para a degradação por quem pode 
pagar o seu preço, sob um viés capitalista que coloca o lucro acima de 
qualquer valor. Se alguns danos são irreparáveis, o importante é não os 
deixar acontecer. 

De grande importância para a consolidação do direito ambiental, 
corno de qualquer direito, é a ação do Judiciário, mas, lamentavelmen
te, deve ser reconhecido que a morosidade que marca a atuação deste 
poder, muito mais em razão de normas processuais que emperram a 
atividade jurisdicional do que pela atuação do órgão, aliada à relativa 
juventude do direito envolvido, não permitiu, ainda, a consolidação 
de urna jurisprudência que constitua contribuição efetiva na busca do 
desenvolvimento sustentável, o que há de surgir com o tempo, pois as 
grandes questões estão postas e clamam por solução. 
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Princípios constitucionais socioambientais 

Lucyana Said Daibes Pereira1 

Considerações iniciais 

A priori, é necessário que se estabeleça o conceito do que sejam 
"princípios". Trata-se de palavra de acepção múltipla e complexa. Por 
conseguinte, procuraremos traçar os conceitos basilares de princípios, 
levando em conta algumas de suas acepções. 

Aideia de princípio, segundo Luís Diez Picanzo (citado por Bonavides, 
1994: 228), deriva da linguagem de geometria, onde designa as verdades 
primeiras; exatamente por isso são princípios, ou seja, porque estão ao 
princípio, sendo "as premissas de todo um sistema que se desenvolve 
more geometrico" . 

Além disso, pode-se dizer que os princípios são verdades objeti
vas, nem sempre pertencentes ao mundo do ser, senão do dever-ser, na 
qualidade de normas jurídicas, dotadas de vigência, validez e obriga
toriedade.2 

Como princípios de um determinado direito positivo, têm os prin
cípios, dum lado, servido de critério de inspiração às leis ou normas 
concretas desse direito positivo e, doutro, de normas obtidas mediante 
um processo de generalização e decantação dessas leis. 

No entendimento de Marcelo Caetano (1977: 22): 

1 
Juíza federal substituta da 6~ Vara da Seção Judiciária do Estado do Pará. 

2 
Cf. Luís Diez Picanzo (citado por Bonavides, 1994: 228). 
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Os princípios, na sua grande maioria, não são postulados, não 
são conceitos instituídos a priori: são sínteses extraídas das nor
mas, por abstração de aspectos do seu conteúdo ou da sua for
ma. De modo que quando se diz sistema de normas fica enten
dido que não se trata de coleções de legislação ou jurisprudência 
- mas sim de uma construção científica em que já se lida só com 
conceitos, alguns dos quais serão, se quiserem, princípios cuja 
generalidade lhes dá maior importância na estruturação e carac
terização do sistema e donde será lícito extrair, por dedução, as 
consequências logicamente neles contidas. 

Entretanto, incompleto seria definir o que seja princípio sem res
saltar seu caráter normativo. Na verdade, podemos identificar três fases 
distintas quanto a este aspecto: a jusnaturalista, a positivista e a pós-po
sitivista. 

Na fase jusnaturalista, os princípios habitam ainda a esfera por in
teiro abstrata e sua normatividade, basicamente nula e duvidosa, con
trasta com o reconhecimento de sua dimensão ético-valorativa de ideia 
que inspira os postulados de justiça.3 

Em seguida, verifica-se um positivismo tão forte, tão dominan
te, tão imperial, que, ainda no presente século, encontram-se manifes
tações neste sentido. Os princípios já entram nos códigos como fonte 
normativa subsidiária ou como válvula de segurança, que garante Ol 

reinado absoluto da lei; seguindo esse entendimento, os princípios não' 
se sobreporiam à lei, ou lhe seriam anteriores, mas sim dela extraídos, 
sendo ali introduzidos para estender sua eficácia de modo a impedir 
vazio normativo. 

Com efeito, a diferença mais destacada entre a tendência 
vista e a jusnaturalista radica-se em que esta última afirma a 
cia dos princípios extraídos do próprio ordenamento jurídico positivo, 
para preencher as lacunas da lei, e a necessidade consequente de 
rer aos do direito natural, enquanto que a corrente positivista 
que se pode manter dentro do ordenamento jurídico estatal, com 
princípios que deste se podem obter por analogia, ou seja, se 
por via de abstração ou de sucessivas generalizações, do próprio 
to positivo.4 

O positivismo, ao fazer dos princípios na ordem 
meras pautas programáticas supralegais, tem assinalado, via de 

3 Cf. Paulo Bonavides (1994: 229-30). 
4 Ibidem. 

ARTIGOS DOUTRI NÁR IOS 
1 667 

a sua carência de normatividade, estabelecendo, portanto a sua · 1 _ 
A • • ld· , Irre e 

vanoa JUn Ica. 

A terceira fase, enfim, é a do pós-positivismo, que corresponde 
aos grandes momentos constituintes das últimas décadas deste séc 1 
As novas constituições promulgadas acentuam a hegemoru·a ax· 11 11_ o. 

• I • • Io ogica 
dos prmcipi.O~, .co.nv~r~dos em pedestal normativo sobre o qual assen-
ta tod,o o edifíciO JUndico dos novos sistemas constitucionais.s 

E na idade do pós-positivismo que tanto a doutrina do direito 
natural como a do velho positivismo ortodoxo vêm abaixo, sofrendo 
golpes profundos e crítica lacerante, provenientes de uma reação inte
lectual implacável. 

. . Passa-se a verificar a necessidade de tratar os princípios como 
direi:o~ ~bandonando, assim, a doutrina positivista e reconhecendo a 
possibih~~de de que tanto uma constelação de princípios quanto uma 
regra posttzvame.nte estabelecida podem impor obrigação legal.6 

Sendo assim, constatada a evolução histórica do caráter normati
vo dos princípios, passemos a analisá-lo em seu conteúdo. 

I • Os ~r.incíp~os são n.o~rrz_as e as normas compreendem as regras e os prin
czpzobs. Vanos sao os cntenos que distinguem as regras dos princípios, 
asa er: 

5 lbidem. 
6 lbidem. 

a) grau de abstração: os princípios são normas com um grau de 
abstração relativamente elevado e as regras possuem uma abs
tração relativamente reduzida; 

b) grau de determinabilidade: na aplicação do caso concreto os 
princípios, por serem vagos e indeterminados, carecem de ~e
diações concretizadoras, enquanto as regras são suscetíveis de 
aplicação direta; 

c) caráter de fundamenta/idade no sistema das fontes de direito: os 
princípios são normas de natureza ou com um papel fundamen
t~l no ordenamento jurídico devido à sua posição hierárquica no 
Sistema das fontes ou à sua importância estruturante dentro do 
sistema jurídico; 

d? proximida~e da ideia de direito: os princípios são standards juri
dic~~nte ~Cl_llan.t~s, radicados nas exigências de justiça ou 
na 1de1a de dueito; Ja as regras podem ser normas vinculativas 
com um conteúdo meramente funcional; 
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e) natureza normogenética: os princípios são fundamento de re
gras, isto é, são normas que estão na base ou constituem a ratio 
de regras jurídicas, desempenhando, por isso, uma função nor
mogenética fundamentante. (Canotilho, 1992: 172-3) 

Outro aspecto relevante para a compreensão dos princípios é quan
to a sua tipologia. Segundo José Joaquim Canotilho (1992: 172-3), os prin
cípios podem ser divididos em: "princípios jurídicos fund~e~t~s, 
princípios políticos constitucionalmente conformadores, prmcrp10s 
constitucionais impositivos, princípios-garantia". 

Os princípios jurídicos fundamentais são historicamente objetiva
dos e, progressivamente, introduzidos na consciência ju~ídi~a e encon
tram uma recepção expressa ou implícita no texto constituciOnal. 

Os princípios politicamente conformadores são os qu~ e~plicitam 
as valorações políticas fundamentais do legislador constitumte e se 
refletem na ideologia inspiradora da constituição, não se admirando 
que: sejam reconhecidos como limites do poder de revisã_o e revelem 
os princípios mais diretamente visados no caso de alteraçao profunda 
do regime político. 

Os princípios constitucionais impositivos subs~me:n todos ~s 
princípios que, no âmbito da constituição dir~gez:te, Im~oem aos or
gãos do Estado, sobretudo ao legislador, a reahzaçao de fms e a execu-

ção de tarefas. . . . . . 
Os princípios-garantia, como o próprio nome U:dica~ visam n:sti

tuir direta e imediatamente uma garantia dos cidadaos. E-lhes atnbu
ída uma densidade de autêntica norma jurídica e uma força determi
nante, positiva e negativa. . , 

Diante de tudo o que foi exposto até aqui, pode-se conclmr que e 
clarividente a importância dos princípios, a sua posição proem~ente 

no rol de normas jurídicas e dispostos numa hierarquia, onde se Situam 
no topo das normas, cuja função primordial é ope~acion~izar as re
gras jurídicas, com o intuito de que o sistema normativo sej~ dotado ~e 
ideias matrizes e de balizas, diante dos casos concretos e, alem do mais, 
eficazes quanto a refletir a própria estrutura de Estado lastreada numa 
aplicação do direito, a qual espelha as ideias cruciais em ~u~ se asse~ta 
numa determinada sociedade, ressaltando-se que a brasileira enfatiZa 
a defesa do meio ambiente nesse contexto principiológico. 

Feitas essas considerações, passaremos a analisar, de forma exem
plificativa, princípios socioambientais, sem significa_: que s~jam hi~~ar
quicamente superiores a outros princípios de pro_te_çao am~1~nt~l. _E Im
portante que tal análise seja norteada por uma v1sao multidisc1plmar. 
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1 Princípio de direito humano fundamental 

Este princípio coloca o meio ambiente saudável e equilibrado 
como sendo direito do ser humano. Foi previsto inicialmente na Decla
ração do Meio Ambiente, adotada pela Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente (Estocolmo, 1972). Tal entendimento foi recep
cionado por nossa Constituição como sendo um direito fundamental, 
conforme disposto no art. 225, caput, verbis: "Todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações". 

A Constituição tem urna preocupação finalística quando procura 
proteger o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tanto a defini
ção constitucional como as infraconstituições ressaltam a necessidade 
de o meio ambiente ser visto a partir de uma concepção holística, que 
integre o homem ao meio ambiente, descartando as visões meramente 
antropocêntricas. 

2 Princípio da obrigatoriedade da intervenção estatal 

Este princípio está referido no art. 225, caput, da CF/1988. Deriva 
da natureza indisponível do meio ambiente e de sua qualificação ju
rídica de bem de uso comum do povo. Também é chamado princípio 
da natureza pública da proteção ambiental. Possui estreita vinculação 
com o princípio geral de direito público da primazia do interesse pú
blico e também com o princípio de direito administrativo da indispo
nibilidade do interesse público. Desse princípio dimana a prevalência, 
em caso de dúvida, dos interesses da coletividade, com a aplicação da 
interpretação mais amiga do ambiente ou in dubio pro natura? 

3 Princípio da prevenção 

Trata-se do 15Q enunciado da Declaração do Rio de Janeiro 
(ONU/1992) e é apresentado da seguinte forma: "Para proteger o meio 
ambiente, medidas de precaução devem ser largamente aplicadas pelos 
Estados segundo suas capacidades. Em caso de risco de danos graves 
ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não deve ser-

7 Cf. Édis Milaré (2000: 96). 
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vir de pretexto para procrastinar a adoção de medidas efetivas visando 
a prevenir a degradação do meio ambiente". 

Outrossim, o princípio da prevenção está previsto na Lei 6.938/1981, 
especificamente, no art. 22

, LIV e IX. 
Com efeito, a Política Nacional do Meio Ambiente deve ser pre

ventiva, buscando sempre evitar atentados ao meio ambiente, por meio 
de ações dos agentes públicos eficazes nesse sentido. 

Cabe aqui ressaltar a existência de instrumentos jurídicos preven
tivos na tutela do meio ambiente, tais como o Estudo Prévio de Impacto 
Ambiental, Relatório de Impacto Ambiental, Licenciamento Ambiental 
e as Auditorias Ambientais (Lei 6.938/1981). 

4 Princípio da precaução 

O princípio da precaução trata da imposição na tomada de pro
vidências acautelatórias relativas a atividades sobre as quais não haja 
uma certeza científica quanto aos possíveis efeitos negativos. 

Assim, a incerteza científica milita em favor do meio ambiente. A 
precaução caracteriza-se pela ação antecipada diante do risco ou peri
go desconhecido. Enquanto a prevenção trabalha com o risco certo, a 
precaução vai além e se preocupa com o risco incerto. Prevenção se dá 
em relação ao perigo concreto, ao passo que a precaução envolve peri
go abstrato ou potencial. 

É com base no princípio da precaução que a doutrina sustenta a 
possibilidade de inversão do ônus da prova nas demandas ambientais, 
carreando ao réu (suposto poluidor) a obrigação de provar que sua 
atividade não é perigosa nem poluidora. 

Esse princípio constituiu a base da causa de pedir invocada na 
ação civil pública que busca impedir o cultivo da soja transgênica sem a 
realização do prévio estudo de impacto ambiental, ao qual faz referên
cia o art. 225, § 12

, IV da CF/1988. Também está por trás das demandas 
que objetivam retirar ou evitar a construção de estações de rádio-base 
de telefonia móvel em diversos locais do país, considerando-se não ha
ver certeza científica acerca dos possíveis efeitos nocivos das radiações 
eletromagnéticas não ionizantes geradas por esses equipamentos de 
telefonia celular. 

5 Princípio da participação 

Esse princípio estabelece que as questões ambientais devem ser 
tratadas adequadamente, assegurando-se sempre a participação de to
dos os cidadãos interessados, em termos pertinentes. 
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Paulo Affonso Leme Machado (2001) afirma que vemos, atualmen
te, "pelo menos três vertentes da participação: primeira- participação 
das pessoas, através das ONGs, nos conselhos ambientais; segunda -
participação das pessoas e entidades na fase de comentários e na fase 
de audiência pública no procedimento de estudo de impacto ambiental 
e terceira - participação em ações judiciais". 

6 Princípio da educação ambiental 

Esse princípio foi previsto pela primeira vez na Declaração de Es
tocolmo de 1972, a qual dispõe, verbis: "É essencial seja ministrada edu
cação sobre questões ambientais às gerações jovens como aos adultos, 
levando-se em conta os menos favorecidos, com a finalidade de desen
volver as bases necessárias para esclarecer a opinião pública e dar aos 
indivíduos, empresas e coletividades o sentido de suas responsabilida
des no que conceme à proteção e melhoria do meio ambiente em toda 
a sua dimensão humana". 

Essa orientação foi adotada pela atual Constituição da República, 
em seu artigo 225, § 12

, VI, onde está prevista a obrigação de se promo
ver a educação ambiental em todos os níveis de ensino. 

De acordo com os preceitos normativos introduzidos pela Lei 
9.795/1999, dispondo acerca da Política Nacional de Educação Ambien
tal, esta deverá ser implementada: no ensino formal, sendo desenvol
vida n~ âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e pri
vadas, sem a necessidade de uma disciplina específica, facultando-se 
apenas nos cursos de pós-graduação; e não formal, por meio de ações 
e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as 
questões ambientais.8 

7 Princípio do desenvolvimento sustentável 

Tal princípio tem como objetivo a satisfação das necessidades e 
aspirações humanas, melhorando a qualidade de vida e mantendo os 
padrões de consumo dentro do limite das possibilidades ecológicas re
gionais. 

Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades 
do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 
atenderem as suas próprias necessidades. Esse modelo de desenvolvi
mento foi acolhido pela Constituição da República, no art. 225. 

8 Cf. Celso Antônio Pacheco Fiorillo (2001: 41). 
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A preocupação mundial em tomo do meio ambiente caminha para 
um consenso em tomo da adesão a um novo estilo de desenvolvimento 
que deve combinar eficiência econômica com justiça social e prudência eco
lógica. A combinação desses elementos somente será possível se houver 
um esforço conjunto de todos com objetivo de atingir o bem-estar geral 
no futuro.9 

O fato é que esse novo paradigma precisa ser acompanhado por 
uma mudança de valores, passando da expansão para a conservação, 
da quantidade para a qualidade, da denominação para a parceria. 

8 Princípio da informação 

Tal princípio visa garantir o direito de acesso das pessoas às infor
mações, dever dos Estados em repassar essas informações à população, 
como também dever dos Estados em matéria ambiental, estando pre
visto no art. 225, § 1 Q' rv, da Carta Magna. 

O direito à informação constitui um dos instrumentos da Política 
Nacional de Meio Ambiente (Lei 6.938/1981, art. 9Q, XI). 

9 Princípio do poluidor-pagador 

Os custos sociais externos que acompanham o processo produtivo 
devem ser intemalizados, ou seja, os agentes econômicos devem levá
los em conta ao elaborar os custos da produção e, consequentemente, 
assumi-los. Essas são, pois, as externalidades negativas do processo pro
dutivo, pois, embora resultantes da produção, são recebidas pela coleti
vidade, ao contrário do lucro, que é percebido pelo produtor privado.10 

O princípio não se limita a tolerar a poluição mediante um preço, 
nem se limita a compensar os danos causados, mas abrange evitar o 
dano ao meio ambiente. Nesta linha, o pagamento pelo lançamento 
de efluentes não isenta condutas inconsequentes, de modo a ensejar 
o descarte de resíduos fora dos padrões e das normas ambientais, que 
devem, sim, ser obedecidas. A cobrança só pode ser feita sobre o que 
tem respaldo na lei, pena de se admitir o direito de poluir. Caso contrá
rio o nome do princípio seria pagador-poluidor. 

O objetivo maior desse princípio é fazer com que o poluidor passe 
a integrar, de forma permanente, no seu processo produtivo, o valor 
econômico que consubstancia conjunto dos custos ambientais. 

9 Cf. M. E. P. Kraemer (2002). 
1° Cf. Antônio Herman Benjamin (1993: 226-36). 
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O ~rincípio deve estar, pois, relacionado ao da prevenção, de 
modo a Impor ao poluidor o dever de arcar com os custos inerentes à 
cautelas ambie~tais., Antes .de ser poluidor deve ser pagador. Pagado: 
dos ~ustos relativos as medidas preventivas e precaucionais destinadas 
a evitar~ produção do resultado proibido ou não pretendido. 

A lei 6.938/1981, em seu art. 4Q, VII, acolheu o princípio _ também 
complementado no art. 14, § P, no que foi recepcionada pelo art. 225 
§ 3Q, da Constituição. ' 

~m~e~de. salientar que o princípio do poluidor-pagador determi
na a mcid~~cia e a.p~cação de alguns aspectos do regime jurídico da 
re~p~nsabihdade Civil aos danos ambientais: a) responsabilidade civil 
obJetiva (a:_t. 225, §, ~Q' CF, e art. 14, § 1Q, Lei 6.938/81); b) prioridade 
da reparaçao especifica do dano ambiental (art. 4Q, Lei 6.938/1981)· c) 
solidariedade para suportar os danos causados ao meio ambiente (~rt. 
942, CCB). 

10 Princípio da cooperação internacional ou da cooperação 
entre os povos 

Considerando-se a dimensão transfronteiriça e global das ações 
degrada~oras ao meio ambiente, é mister que não haja uma mútua 
cooperaçao entre as nações. Fenômenos poluidores geralmente ultra
pa~sa~ a fronteira de uma nação e atingem o território de outra. (Ex.: 
e~s~ao de poluentes na atmosfera causando efeito estufa e inversão 
termica; poluição marinha que é levada a outro país pelas correntes 
marinhas.) 

11 Princípio da equidade ou da solidariedade intergeracional 

Esse princípio visa a conferir juridicidade ao valor ético da alte
ridade, objetivando uma pretensão universal de solidariedade social. 
~parece. no art. 225 da CF quando lembra a importância da preserva
çao ambiental para as presentes e futuras gerações. 

_ Esse princípio, em última análise, assegura igualdade entre as ge
raçoes em relação_co:n o sistema natural. Não há prioridade da geração 
prese~te e~ rel~çao as futuras, que também necessitam ver assegurado 
um piso vital mmimo. 

12 Princípio da função social da propriedade 

A função social da propriedade foi reconhecida expressamente na 
CF/1988 nos arts. 5Q, XXIII; 170, li; 182, § 2Q, e 186. Ao se dizer que a 
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propriedade privada tem uma função social quer-se significar que 0 
proprietário deve exercer seu direito de propriedade, não mais unica
mente em seu próprio e exclusivo interesse, mas em benefício da cole
tividade. 

É o cumprimento da função social que legitima o exercício do di
reito de propriedade pelo seu titular. Entre as necessidades sociais se 
sobressai a de preservação ambiental. 

Conclusão 

Os princípios ora estudados constituem pedras basilares dos sis
temas político-jurídicos dos Estados civilizados, conferindo ao direito 
ambiental autonomia, a qual foi albergada pela Constituição brasileira 
de 1988 (art. 225), que contempla, em vários princípios, direito funda
mental atinente a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sem 
riscos e que promova bem-estar coletivo e individual. 

Como visto na enumeração acima, identificamos princípios de Po
lítica Nacional do Meio Ambiente e relativos a uma Política Global do 
Meio Ambiente. Estes foram inicialmente formulados na Conferência 
de Estocolmo de 1972 e ampliados na Eco-92. São princípios genéricos 
e diretores aplicáveis à proteção do meio ambiente. Aqueles são a im
plementação desses princípios globais, adaptados à realidade cultural 
e social de cada país. 

Ao longo das últimas décadas, as pressões sobre o ambiente glo
bal tornaram-se autoevidentes, fazendo erguer uma voz comum pelo 
desenvolvimento sustentável, devendo-se tomar como premissa não 
só o crescimento econômico isolado, mas este aliado aos postulados de 
justiça social e meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Assim, a exploração da biosfera pelo homem, o qual ameaça hoje a 
sua própria existência e delicado equihbrio, reclama a necessidade de efe
tivar tal conjunto de valores traçados a partir dos princípios analisados. 
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Os desafios do direito ambiental diante 
da realidade brasileira: o comércio ilegal 

de madeiras e os princípios da prevenção 
e do poluidor-pagador 

Sabrina Ferreira Alvarez de Moura Azevedo1 

Em tempos de grandes preocupações com o meio ambiente e de 
crescente produção legislativa e doutrinária a respeito do tema, o Brasil 
destaca-se no cenário internacional por ser a pátria que abriga diversos 
santuários ecológicos, entre os quais a floresta amazônica, principal re
serva de biodiversidade do planeta2

• Evidentemente, além do interesse 
internacional na preservação da Amazônia, há uma preocupação na

cional sobre o assunto. 
De fato, os brasileiros, em geral, defendem a ideia protecionista 

e, como reflexo dessa postura, além de a Constituição dispor sobre o 
tema, em seu art. 225, diversas leis têm surgido no ordenamento jurídi
co, visando a atender a tal propósito. A Lei 9.605/1998, conhecida como 
Lei dos Crimes Ambientais, prevendo penas aplicáveis a infrações co
metidas contra o meio ambiente, é um exemplo do que o Legislativo 
tem feito para tentar protegê-lo, coibindo a ação de possíveis agress~
res. A Medida Provisória 1.511/1996, que alterou as regras de conversao 

1 Juíza federal substituta da 23~ Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. 

2 Cf. Almanaque Abril 2008, 34ll ed., São Paulo: Abril, 2008, p. 418. 
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de áreas florestais, em áreas agrícolas na região Norte e na parte norte 
da região Centro-Oeste do país, também demonstra a preocupação do 
governo com a questão. 

Nos meios acadêmicos, da mesma forma, crescem as discussões 
sobre os princípios que regem o direito ambiental, entre eles o da pre
venção e o do poluidor-pagador, sobre os quais passo a discorrer, anali
sando-os sob uma perspectiva menos de ordem teórica e mais de ordem 
prática. 

Parece-me, com efeito, que os referidos princípios necessitam ser 
abordados, considerando-se a realidade brasileira, a fim de que os ide
ais a eles intrínsecos não fiquem, apenas, no plano abstrato e, ao con
trário, possam ser efetivamente concretizados. 

1 Princípio da prevenção 

O princípio da prevenção traz ínsita a ideia de que se devem evitar 
atividades que causem dano ao meio ambiente. Segundo Paulo Affon
so Leme Machado (2005: 82), o ser humano precisa estar atento ao seu 
meio ambiente e "não agir sem prévia avaliação das consequências". 
Referido princípio tem caráter nitidamente protecionista, sendo certo 
que sua aplicação resulta, por vezes, em uma contenção do desenvol
vimento social e econômico da região, na qual uma atividade, supos
tamente perigosa ao meio ambiente, iria ser desenvolvida. Assim, de 
acordo com o princípio da prevenção, sopesando-se o anseio pelo de
senvolvimento socioeconômico e a preocupação com o meio ambiente, 
esta prevalecerá. 

A meu ver, a ideia subjacente ao princípio da prevenção é louvável 
e deve mesmo ser seguida. A preservação do meio ambiente é questão 
de alta relevância e não me parece que deva prosperar o argumento, 
por muitos utilizado, de que se, no exterior, os países desenvolvidos 
desmataram suas florestas e acabaram com seus ecossistemas, nós, no 
Brasil, a pretexto de promovermos o nosso desenvolvimento, também 
teríamos esse direito. 

Na verdade, esse argumento não é consistente, primeiramente 
porque, na época em que os países estrangeiros agiram de tal forma, 
não havia essa preocupação com o meio ambiente, tal como existe hoje. 
Ademais, parece-me perfeitamente possível conciliar a preservação e o 
desenvolvimento socioeconômico sustentável, mediante o incentivo a 
atividades que extraiam o máximo das riquezas da fauna e da flora de 
nossas florestas sem agredi-las. É claro, contudo, que isso não acontece
rá, simplesmente, com a elaboração de leis e de princípios. Tornam-se 
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prioritárias políticas públicas sérias, especialmente na área da educa
ção, que é ferramenta verdadeiramente eficaz para prevenir condutas 
ilícitas, a médio e longo prazo. 

Note-se que o princípio da prevenção, ora analisado, pode ser 
aplicado, com sucesso, em grandes projetos de repercussão ambiental, 
como a construção de usinas hidrelétricas, rodovias e ferrovias. o go
verno, interessado no desenvolvimento dessas obras, avaliará os seus 
efeitos sobre o meio ambiente, utilizando-se do estudo prévio de impac
to ambiental e, caso haja alguma possibilidade de que elas acarretem 
graves danos, não deverá realizá-las, procurando resolver a questão de 
outra forma. Por exemplo, se a construção de uma usina hidrelétrica 
for causar um desastre ecológico, o governo estudará a possibilidade 
de construir, em seu lugar, uma usina termelétrica ou uma usina nucle
ar, para suprir o estoque de energia elétrica do país. 

Não me parece, todavia, que o princípio da prevenção consiga ser 
efetivamente aplicado para evitar o desmatamento desenfreado que 
tem ocorrido em toda a região Norte do país e em parte da Centro-Oes
te. Isto porque, ao contrário do que normalmente ocorre com projetos 
lícitos, que seguem as conclusões dos estudos de impacto ambiental, 
cumprindo o que está previsto em lei, em se tratando de desmatamento 
para fins de comercialização ilegal de madeiras nobres, estamos diante 
de uma realidade ímpar no Brasil. 

Esse desmatamento, exatamente por ser ilegal, não é feito de for
ma ordenada e nem se baseia em estudos prévios, que avaliam as suas 
consequências. Se isto não bastasse, ele é produzido por uma parcela 
da população que é extremamente carente e para a qual a extração de 
madeira é fonte de subsistência. Essas pessoas, que, em sua maioria, 
nem sequer são alfabetizadas, não têm ideia do que seja o princípio da 
prevenção. Como convencê-las de que referido princípio deve preva
lecer se elas dependem, para sobreviver, de uma atividade altamente 
perigosa para o meio ambiente? 

Vê-se, portanto, que a eficácia do princípio da prevenção encontra 
forte resistência na falta de instrução e de perspectiva do povo brasilei
ro. Paulo Affonso Leme Machado (2005: 82) defende que "sem informa
ção organizada e sem pesquisa não há prevenção". Na verdade, além 
disso, parece-me que, sem uma política de educação séria, que englobe 
a educação ambiental, não há como proteger e preservar o meio am
biente para as presentes e futuras gerações, tal como determina a Cons
tituição de 1988, em seu art. 225. 

Note-se que, embora o efeito imediato da atividade dessas pesso
as, que derrubam árvores na floresta, não tenha a mesma dimensão de 
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uma obra para a construção de uma hidrelétrica, sua constância pro
duz, a longo prazo, consequências muito mais drásticas. Isto porque, 
para construir uma hidrelétrica, sabe-se exatamente a área que será 
atingida. Ao contrário, em se tratando de derrubada de árvores, não 
há termo final para a atividade, sendo certo que as pessoas que vivem 
disso sempre irão em busca de novos campos, atingindo a floresta de 
forma devastadora. 

Em suma, para que se consiga conter o avanço da ação nociva des
sas pessoas sobre as florestas, é imperioso promover a sua educação. 
Obviamente, reconhecendo que se trata de pessoas carentes e sem ins
trUção, não há como, em uma ação de responsabilidade civil, o juiz lhes 
aplicar o princípio do poluidor-pagador, porque elas não terão como in
denizar pelos danos que causam. Na verdade, tais pessoas só agem por 
força da necessidade e não têm conhecimento das consequências que o 
seu trabalho acarreta ao meio ambiente. Educá-las é, pois, inadiável. 

Inadiável, também, é fiscalizar e punir os madeireiros que patroci
nam a atividade do desmatamento, impondo-lhes, sim, o princípio do 
poluidor-pagador, sobre o qual passo a discorrer agora. 

2 Princípio do poluidor-pagador 

Para os madeireiros que atuam de forma ilegal e não respeitam a 
preservação do meio ambiente, a aplicação, pelo Judiciário, do princí
pio do poluidor-pagador, em processos nos quais se discuta a respon
sabilidade civil dessas pessoas pelos danos causados ao meio ambien
te, é mais um reforço para a sua condenação. 

Objetiva-se, com esse princípio, "imputar ao poluidor o custo so
cial da poluição gerada por ele, caracterizando um mecanismo de res
ponsabilidade por dano ecológico" (Peixoto, 2005: 21). A Lei 6.938/1981, 
que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, trata do prin
cípio do poluidor-pagador, estabelecendo "a imposição, ao poluidor e 
ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos cau
sados" (art. 42, VII). 

Da mesma forma, a Constituição, em seu art. 225, § 32
, estabelece 

que "as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados". 

Embora, para a aplicação do princípio do poluidor-pagador, não se 
exija que a atividade causadora do dano seja necessariamente ilícita, se 
isso acontecer, com mais razão, ainda, deve ser aplicado pelo Judiciário. 
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É claro, contudo, que, para que isso aconteça, os órgãos de proteção 
ambiental, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama), devem estar devidamente aparelhados 
para promover uma fiscalização adequada. É forçoso que o Ministério 
Público também esteja atento para a propositura de ações civis públicas, 
visando à responsabilização por danos causados ao meio ambiente. 

No Brasil, a falta de fiscalização, aliada à corrupção de servidores 
públicos que não cumprem a tarefa de vigiar acarreta a quase certeza 
da impunidade, o que tem sido um empecilho, no mais das vezes, à 
efetivação do princípio do poluidor-pagador. 

As experiências de sucesso, contudo, demonstram que é possível 
mudar o panorama atual, e já não são raros os casos em que juízes de
cretam, liminarmente, em ações civis públicas, a indisponibilidade de 
bens de madeireiros envolvidos com a extração ilegal de toras, bens es
ses que, posteriormente, podem ser utilizados para pagar pelos danos 
que foram causados. 

No ponto, é importante salientar que o juiz de primeiro grau, por 
estar mais próximo da realidade, inserido no contexto da prática de ex
tração ilegal de madeira, dispõe, na maior parte dos casos, de condições 
favoráveis para avaliar a necessidade de adoção da medida, daí por que 
a sua decisão deve ser prestigiada, a não ser, evidentemente, quando 
houver motivos suficientes para justificar a liberação daqueles bens. 

Enfim, o Judiciário, atento, não pode permitir que, após uma ope
ração de fiscalização bem-sucedida, seguida da propositura de ações 
pelo Ministério Público, todo o trabalho realizado seja perdido, por de
cisões que privilegiem o direito individual de propriedade dos agres
sores, em detrimento do direito da sociedade brasileira ao meio am
biente ecologicamente equilibrado. 

Ademais, não se deve permitir que todo o trabalho seja perdido, 
em virtude da morosidade da Justiça. Note-se que a impossibilidade de 
se executarem, com rapidez, as multas aplicadas por órgãos ambientais 
aos infratores, em virtude da interposição incessante de recursos, visan
do à sua cassação, causa descrença no Poder Judiciário, que acaba sendo 
utilizado como meio para postergar o cumprimento de obrigações. 

3 Conclusão 

Considerando-se que a Constituição de 1988 assegura-nos o direi
to ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é imperiosa a adoção 
de políticas públicas sérias, para se garantir que não haja o desmata
mento sem controle de nossas florestas. 
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Todo debate acerca do direito ambiental será inócuo, se não hou
ver uma vontade política de, efetivamente, controlar as agressões 

A d . , que 
vem sen o an~n~1adas: E p~ecis~ educar as pessoas, é preciso que os 
grandes made1reuos SeJam fiscalizados e punidos, quando for 0 cas 

O Judiciário, no papel que lhe cabe, também não pode vacilar.~
ações civis públicas, presente o fumus bani íuris, o juiz deve, liminar: 
mente, decretar a indisponibilidade de bens dos agressores, a fim de 
gar~tir a reparação do dano causado e fazer com que o princípio do 
polmdor-pagador não seja mero argumento de retórica, que não conse
gue se concretizar na prática. 

Por fim, entendo que a criação de novos cargos de juiz federal e de 
varas especializadas em meio ambiente, na região Norte, é passo im
portante para que tramitem com mais rapidez as causas referentes ao 
assunto. Ressalto que de nada adiantará todo o esforço do Ibama e do 
Ministério Público, se não houver juízes que possam analisar as causas 
ambientais com a presteza necessária. É importante se levar em consi
deração que, no que tocante a essas causas, os prejuízos pela demora 
são incalculáveis e ultrapassam gerações. 
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1 Introdução 

Princípios elementares do 
Regime Jurídico Ambiental 

Fausto Mendanha Gonzaga1 

Atualmente, já no século XXI, não é difícil entender que a sobrevi
vência humana no planeta está condicionada à correta interação do ho
mem com o meio ambiente, recaindo sobre toda a sociedade o dever de 
compreensão mínima das normas e princípios qu~ ~rientam t,~ relação. 

Assim, antes de se promover qualquer afençao dogmatica a res
peito do Regime Jurídico Ambiental, é imperioso que se proceda a uma 
clara delimitação do conceito de "meio ambiente", sob a ótica do orde-
namento jurídico em vigor. , . . 

Conforme disposição literal da Lei 6.938/1981- Pohhca Nacional 
do Meio Ambiente, a expressão pleonástica "meio ambiente" possui a 
seguinte delimitação conceitual: "O conjunto de condições, leis, ~u
ências e interações de ordem fisica, química e biológica, que perrmte, 
abriga e rege a vida em todas as suas formas" (art. 3º, I). 

Como se pode observar, referido conceito legal é extremamente 
amplo, pretendendo alcançar todas as vertentes de i~tera.ção direta ou 
indireta do homem com o meio no qual se encontra msendo. 

Sob tal perspectiva genérica, o "meio ambiente" tem sido classifi
cado segundo as particularidades de sua relação com a pessoa humana, 

1 Juiz federal substituto da 1 il Vara da Seção Judiciária do Estado de Goiás. 
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ou seja: meio ambiente natural (ou físico f, meio ambiente artificial3, 

meio ambiente cultural4 e meio ambiente do trabalho5. 

Uma vez estabelecida a órbita de alcance da expressão "meio am
biente", é relevante que se proceda, ainda, à conceituação do próprio 
direito ambiental (considerado sob a perspectiva do regime jurídico 
que lhe é peculiar).6 

A despeito da grande relevância que se tem atribuído ao direito 
ambiental, não é incomum encontrarmos entendimentos doutrinários 
em sentido contrário à sua autonomia, sendo-lhe negada a condição de 
vertente independente do ordenamento jurídico. 

É o que se depreende do magistério de Toshio Mukai (1999), se
gundo o qual o direito ambiental seria "um conjunto de normas e insti
tutos jurídicos pertencentes a vários ramos do direito reunidos por sua 
função instrumental para a disciplina do comportamento humano em 
relação ao meio ambiente". 

Tal entendimento, entretanto, não tem sido o de maior ressonân
cia na doutrina pátria, tendo em vista a presença de normas e princí
pios jurídicos sistematizados que conferem ao direito ambiental uma 
unidade lógica e racional, evidenciando, por via de consequência, a 
presença de um verdadeiro regime jurídico próprio. 

É razoável, portanto, concluir que o direito ambiental se consti
tui de um conjunto harmônico de normas e princípios jurídicos que, 

2 Meio ambiente natural (ou físico): extrai-se do art. 225 da CF/1988 a indicação 
de que o ambiente natural consiste na fauna, flora, solo, água, ar atmosférico 
e espaço extra-atmosférico. 

3 Meio ambiente artificial: é o ambiente antropizado (que tenha sofrido a inter
venção humana), como é o caso dos espaços urbanos. 

4 Meio ambiente cultural: é integrado pelo patrimônio cultural, histórico, ar
tístico, arqueológico, paisagístico e turístico. O art. 216 da CF/1988 nos traz 
relevantes exemplos do patrimônio cultural brasileiro. 

5 Meio ambiente do trabalho: trata-se do local onde se exerce a atividade labo
ral. Encontra-se previsto no art. 200, VIII, da CF/1988: "Ao sistema único de 
saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:[ ... ] VIII- cola
borar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho". 

6 Conquanto a expressão "direito ambiental" nos pareça satisfatória, muitas 
outras terminologias têm sido utilizadas para a indicação da mesma vertente 
do ordenamento jurídico. São elas: direito ecológico, direito de proteção da 
natureza, direito verde, direito da biosfera, direito do desenvolvimento sus
tentável, direito do meio ambiente, direito do ambiente, entre outras. 
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de forma holística, disciplina as diversas vertentes da relação humana 
com o meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. 

Tal conceito, evidentemente, não exclui o caráter de transversa/i
dade inerente ao direito ambiental - característica de viés multidis
ciplinar que impõe o dever de se reportar, de forma regular, a outras 
ciências e disciplinas que estudam o meio ambiente, tais como a física, 
a química, a biologia, a geografia, a engenharia, entre outras. 

2 Princípios do direito ambiental 

Conforme salientado no item anterior, o regime jurídico ambiental 
decorre do conjunto harmônico de normas e princípios jurídicos que 
disciplinam a relação do homem com o meio no qual está inserido. 

Dentro deste conjunto de diretrizes (em que pese a existência de 
controvérsias quanto à possibilidade de se estabelecerem, ou não, dife
renças entre princípio e norma), procuraremos identificar os princípios 
comumente invocados pela doutrina como de maior relevância para o 
estudo da matéria. 

Antes, porém, é necessário lembrar importante lição de Celso An
tônio Bandeira de Mello (1995), que reconhece aos princípios jurídicos 
a condição de "mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicer
ce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas 
compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compre
ensão e inteligência, exatamente por definir lógica e racionalidade ao sis
tema normativo, no que lhe confere tônica e lhe dá sentido harmônico". 

É importante observar que os princípios do regime jurídico am
biental possuem ligação umbilical com as diretrizes traçadas nas diver
sas conferências e tratados conduzidos sob os auspícios da Organiza
ção das Nações Unidas (ONU). Entre os diversos textos relevantes para 
a matéria ora retratada, as seguintes convenções devem ser menciona
das, tendo em vista sua particular importância para o regime jurídico 
ambiental brasileiro: a) Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente Humano (CNUMAH)- Conferência de Estocolmo, de 1972; 
b) Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvol
vimento (CNUMAD) - Rio-92. 

As diretrizes veiculadas nos citados diplomas internacionais nor
tearam, inclusive, os chamados "princípios positivados", sendo estes 
postulados fundamentais decorrentes do próprio ordenamento jurídi
co codificado. 

Embora não haja uniformidade na enumeração dos princípios do 
direito ambiental, destacam-se os seguintes. 
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2.1 Princípio da legalidade 

Decorre, basicamente, do art. 52
, II, da CF/1988, estando ali asse

gurada a garantia de que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei" . 

Como consequência do reconhecimento do rule of law7, todos pas
saram a dever absoluta e irrestrita subserviência aos comandos legais. 
Em outras palavras, tanto o súdito (cidadão) quanto o monarca (Esta
do) devem submeter os seus atos e condutas aos ditames impostos pelo 
ordenamento jurídico. 

Lembrando que a legalidade é característica basilar do chamado 
Estado de direito, devendo este respeitar as próprias leis que edita, 
o professor Hely L. Meirelles (1997) nos traz a seguinte lição clássica: 
"na Administração Pública, não há liberdade nem vontade pessoal. 
Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não 
proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei auto
riza. A lei para o particular significa 'pode fazer assim', para o adminis
trador público significa 'deve fazer assim"'. 

Nessa mesma linha de raciocínio, é o magistério de Bandeira de 
Mello (1995): "assim, o princípio da legalidade é o da completa submis
são da Administração às leis. Esta deve tão-somente obedecê-las, cum
pri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos os seus agentes, 
desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da República, até 
o mais modesto dos servidores, só pode ser a de dóceis, reverentes, 
obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo Poder Le
gislativo, pois esta é a posição que lhes compete no direito brasileiro". 

2.2 Princípio da supremacia e da indisponibilidade do interesse público 

O professor Celso Antônio B. de Mello afirma que o regime jurí
dico administrativo é amparado por dois princípios basilares8: a supre-

7 

Lembre-se de que o chamado rule of law (ou império da lei) tem sua origem 
na Ingl~t:rra, por ~eio do Act of Settlement, de 1701. Com a prática de tal 
ato: v:r:fic~u~se a Implementação do Sistema de Controle Jurisdicional (ou 
Junsd1çao Uruca) dos atos praticados pela administração pública, ficando os 
juízes (o. Poder Judiciário) desvencilhados das ingerências do monarca e, por 
consegurnte, com autonomia para proferirem seus julgamentos. 

8 
Segundo o referido autor, temos os seguintes conceitos: a) supremacia do 
interesse público sobre o interesse privado - "Trata-se de verdadeiro axio
~a reconhecível no moderno direito público. Proclama a superioridade do 
rnteresse da coletividade, firmando a prevalência dele sobre o do particular, 
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macia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibili
dade, pela administração, dos interesses públicos. 

. Tais princípios (aplicados na órbita ambiental) decorrem do pró
pno art. 225 ~~ CF/19~~; estando ali consignado que o ambiente ecologi
camente equilibrado e bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 0 de
ver de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações". 

Aqui, é imperioso que se esclareça o verdadeiro alcance do citado 
dispositivo constitucional, quando atribui ao "meio ambiente ecologi
camente equilibrado" o caráter de "bem de uso comum do povo". 

Em verdade, o referido dispositivo constitucional busca preservar 
o "equilíbrio" na relação do homem com o meio ambiente. Não estabe
lece como 'bem de uso comum" o "meio ambiente" propriamente dito, 
mas sim o relacionamento saudável e ponderado que deve existir entre 
este e o homem. Não tem o condão de regular matéria de natureza 
dominial, tratando-se de uma tutela jurídica de ordem eminentemente 
relaciona!, incidindo como garantida de equilíbrio e de preservação na 
relação humana com qualquer das vertentes ambientais: natural, artifi
cial, cultural ou do trabalho. 

A proteção ambiental, portanto, é de inequívoco interesse coletivo 
(público), de caráter indisponível, devendo prevalecer sobre questões e 
direitos de natureza privada. 

2.3 Princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado como um 
direito fundamental (ou princípio dos direitos humanos) 

Um dos direcionamentos de grande relevância para a compreen
são da matéria é o viés de direitos humanos que se tem identificado no 
direito ambiental, estando ele intimamente ligado ao direito à própria 
vida, em todas as suas formas. 

A Declaração de Estocolmo de 1972- produzida na Conferência 
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (CNUMAH)
não apenas reconhece a existência do direito ao meio ambiente equili
brado, como também lhe atribui o caráter de direito fundamental. 

Nesse sentido é a proclamação 1, bem como o princípio 1 da De
claração: 

como condição, até mesmo, de sobrevivência e asseguramento deste último"; 
b) indisponibilidade do interesse público-"[ ... ] sendo interesses qualificados 
como próprios da coletividade, [ ... ] não se encontram à livre disposição de 
quem quer que seja por inapropriáveis". 
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Proclamação 1- [ ... ]A longa e difícil evolução da raça humana 
no planeta levou-a a um estágio em que, com o rápido progres
so da Ciência e da Tecnologia, conquistou o poder de transfor
mar de inúmeras maneiras e em escala sem precedentes o meio 
ambiente. Natural ou criado pelo homem, é o meio ambiente 
essencial para o bem-estar e para gozo dos direitos humanos 
fundamentais, até mesmo o direito à própria vida. 

Princípio 1 - O homem tem o direito fundamental à liberdade, 
à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas em 
um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma 
vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de 
proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes 
e futuras. [ .. . ] 

Conquanto referidos direcionamentos decorram da chamada soft 
law (diretrizes gerais de natureza não co gente, veiculadas na citada 
Conferência de Estocolmo de 1972), nosso ordenamento jurídico houve 
por bem internalizá-los, estando contemplada na Constituição Federal 
de 1988 a garantia de inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança, à saúde e à dignidade da pessoa humana (arts. 
12

, 52
, 62 e 196 da CF/1988). 
É esse, a propósito, o entendimento externado por Édis Milaré 

(2007), ao afirmar que "o reconhecimento do direito a um meio ambien
te sadio configura-se, na verdade, como extensão do direito à vida, quer 
sob o enfoque da própria existência física e saúde dos seres humanos, 
quer quanto ao aspecto da dignidade dessa existência - a qualidade 
de vida -, que faz com que valha a pena viver". 

Refletindo de maneira mais específica as diretrizes da citada De
claração, o art. 225 da CF/1988, assim dispõe, in verbis: "Todos têm di
reito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso co
mum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações". 

Este princípio possui uma importância diferenciada, uma vez que 
estabelece o elo entre o direito ambiental e os direitos humanos. As
sim, deverão ser trazidos para a órbita da tutela ambiental todos os 
consectários decorrentes dos direitos fundamentais, tais como: a) o seu 
caráter de "cláusula pétrea", nos termos do art. 60, § 42, rv, da CF/1988; 
b) a possibilidade de se buscar reparação em quaisquer instâncias de 
proteção aos direitos humanos (inclusive organismos internacionais, 
como é o caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em São 
José da Costa Rica), no caso de ausência de políticas públicas aptas a 
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assegurarem domesticamente o direito à vida, em um ambiente saudá
vel e equilibrado. 

2.4 Princípio da solidariedade intergeracional 

O princípio da solidariedade intergeraciona19 consiste no dever 
de se promover a defesa e o melhoramento do meio ambiente para as 
gerações presentes e futuras. 

Tal direcionamento está inserido em diversos momentos da De
claração de Estocolmo de 1972 (CNUMAH). A título de exemplificação, 
citamos o princípio 2: "Os recursos naturais da terra incluídos o ar, a 
água, a terra, a flora e a fauna e especialmente amostras representati
vas dos ecossistemas naturais devem ser preservados em benefício das 
gerações presentes e futuras[ ... ]". 

Domesticamente, o princípio da solidariedade intergeracional 
está contemplado no já citado art. 225 da CF/1988, na parte em que 
impõe ao poder público e à coletividade o dever de defender e preser
var o meio ambiente ecologicamente equilibrado "para as presentes e 
futuras gerações". 

2.5 Princípio da natureza pública da proteção ambiental 

Conforme já salientado alhures, o direito ao meio ambiente equi
librado é de ordem fundamental, sendo reconhecido à coletividade de 
forma impessoal. Equivale a dizer que sua natureza é de ordem públi
ca, devendo ser fomentado e protegido pelo Estado. 

Tal obrigação encontra-se expressamente delineada no art. 225, § 
111 e seus respectivos incisos, da CF/1988. 

2.6 Princípio da prevenção (precaução ou cautela) 

Partindo da premissa de que muitos danos causados ao meio am
biente acabam se tornando irreversíveis, o princípio da prevenção im
põe ao Estado o dever de se antecipar à ocorrência de qualquer evento 
danoso ao meio ambiente. 

Tal diretriz encontra-se consignada no princípio 15 da Confe
rência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

9 Pelo princípio da solidariedade intergeracional, a defesa do meio ambiente 
não se dirige apenas às gerações que se sucedem no tempo (solidariedade 
diacrônica), devendo nortear também as relações entre as gerações presentes 
(solidariedade sincrônica). 

ARTIGOS DOUTRINÁRIOS 
1 689 

(CNUMAD), também conhecida por Rio-92. Confira-se: "Com o fim 
de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser am
plamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. 
Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de 
certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adia
mento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degrada
ção ambiental". 

É interessante observar que o citado princípio (decorrente da 
CNUMAD/92) faz ressalva expressa ao fato de que a implementação 
de medidas acautelatórias deverá respeitar a capacidade de cada Esta
do signatário da Convenção ("de acordo com suas capacidades"). 

Tal preocupação equivale, no direito brasileiro, à chamada "reser
va do possível". Isto quer dizer que a obrigatoriedade de se adotarem 
medidas preventivas, em defesa do meio ambiente, poderia, em tese, 
ser abrandada pela eventual e justificada impossibilidade de serem 
elas providenciadas pelo Estado. 

Tal fator deixa evidenciar uma clara conotação de ordem subjeti
va, na fixação das medidas de precaução. Contudo, o senso comum a 
ser aqui observado não diminui sob qualquer hipótese a relevância do 
princípio. Na verdade, tem ele (o senso comum) o condão de ponderar 
as medidas protetivas a serem adotadas, em face de uma relação am
biental de intensa mutação ao longo do tempo. 

Outro aspecto interessante do princípio citado (princípio 15, 
CNUMAD/92) consiste no fato de que a ausência de certeza científica 
absoluta não deve ser utilizada como razão para o adiamento de me
didas preventivas à degradação ambiental. Logo, em havendo dúvi
da quanto à potencialidade lesiva de algum ato ou conduta, devem-se 
adotar todas as providências economicamente viáveis para a sua pre
caução. Trata-se da consagração do princípio in dubio pro ambiente. 

De forma concreta, encontramos a aplicação de tal princípio me
diante a exigência de estudos prévios de impacto ambiental (ElA/ 
RIMA)10

, exercício preventivo do poder de polícia, intervenção doEs
tado na propriedade privada, entre outras medidas disponíveis à ad
ministração pública subjetiva. 

1° C.onfira-se o teor do art. 225, § 111
, rv, CF/1988: "§ 111 - Para assegurar a efeti

vidade desse direito, incumbe ao Poder Público:[ ... ] IV- exigir, na forma da 
l~i, ~ara instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de signi
ficativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, 
a que se dará publicidade;". 
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2.7 Princípio do desenvolvimento sustentável 

Como se sabe, o objetivo central da Conferência das Nações Uni
das para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) foi a promoção 
do desenvolvimento sustentável. 

A referida Conferência veicula os seguintes princípios inerentes 
ao direito ao desenvolvimento, sem prejuízo à sustentabilidade am
biental: 

Princípio 2 - Os Estados, de conformidade com a Carta das Na
ções unidas e com os princípios de Direito Internacional, têm 
o direito soberano de explorar seus próprios recursos segundo 
suas próprias políticas de meio ambiente e desenvolvimento, e a 
responsabilidade de assegurar que atividades sob sua jurisdição 
ou controle não causem danos ao meio ambiente de outros Esta
dos ou de áreas além dos limites da jurisdição nacional. 
Princípio 4 - Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a 
proteção ambiental deve constituir parte integrante do processo 
de desenvolvimento, e não pode ser considerada isoladamente 
deste. 

Considerando-se que os recursos naturais não são inesgotáveis, 
é indispensável que se busque um equilíbrio entre o desenvolvimento 
das atividades econômicas e a preservação do meio ambiente. 

Fiorillo (2004) nos ensina que "o princípio do desenvolvimento 
sustentável tem por conteúdo a manutenção das bases vitais da pro
dução e reprodução do homem e de suas atividades, garantida igual
mente uma relação satisfatória entre os homens e destes com o seu am
biente, para que as futuras gerações também tenham oportunidade de 
desfrutar dos mesmos recursos que temos hoje à nossa disposição". 
Continua o referido autor, afirmando que "a preservação ambiental e o 
desenvolvimento econômico devem coexistir, de modo que aquela não 
acarrete a anulação deste". 

Com este princípio, entretanto, não se busca impedir o desenvol
vimento social e o crescimento econômico, mas tão somente o equilí
brio entre estes e a utilização dos recursos naturais disponíveis. 

Esse, aliás, é o entendimento que se depreende do art. 170, V, 
da CF/1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 42, de 
19/12/2003: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do traba
lho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observa
dos os seguintes princípios: 
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[ ... ] 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e ser
viços e de seus processos de elaboração e prestação. 

2.8 Princípio da função socioambiental 

Como se sabe, no âmbito da atual Carta Constitucional, no capítu
lo destinado aos direitos e garantias fundamentais, mais precisamente 
no art. 52

, caput e inciso XXIII, encontramos a garantia de inviolabilida
de do direito à propriedade, deferida tanto aos brasileiros, quanto aos 
estrangeiros residentes no país. 

Todavia, é importante destacar que a CF/1988 não se limitou a 
garantir o direito de propriedade, impondo, também, ao detentor da 
riqueza o ônus de atender à sua função social. 

Citando Roberto Dromi, Carvalho Filho (2006) nos lembra que "a 
concepção individualista da propriedade já foi há muito abandonada, 
porque predomina atualmente a visão de que o instituto, muito mais 
que um fim, se configura como meio para alcançar o bem- estar so
cial". 

Sob a perspectiva da função socioambiental, o novo Código Civil 
é preciso, ao estabelecer o seguinte, no seu art. 1.228, § 12: 

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dis
por da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que 
injustamente a possua ou detenha. 

§ 111 O direito de propriedade deve ser exercido em consonân
cia com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que 
sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei 
especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio eco
lógico e o patrimônio histórico e artístico, bem corno evitada a 
poluição do ar e das águas. 

Sob a perspectiva da Carta Constitucional, a realidade não é di
ferente, estando o princípio da função socioambiental contemplado, 
entre outros dispositivos, no art. 170, VI, e art. 186, I e 11, ambos da 
Constituição Federal de 1988: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do traba
lho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observa
dos os seguintes princípios: [ ... ] 
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VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e ser
viços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional42, de 19/12/2003). 

[ ... ] 

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade ru
ral atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exi
gência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 

I- aproveitamento racional e adequado; 

II -utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e pre
servação do meio ambiente. 

Desta forma, fica evidenciado que a função social da proprieda
de não poderá ser plenamente alcançada caso haja inobservância do 
regime jurídico ambiental voltado para a garantia do meio ambiente 
equilibrado. 

2.9 Princípio da publicidade 

Pelo princípio da publicidade, verificamos a exigência de que os 
atos administrativos (ou da administração) sejam submetidos a ampla 
divulgação, ressalvados, evidentemente, os casos de sigilo previstos 
em lei. 

Tal realidade não é diferente no regime jurídico ambiental, ser
vindo o princípio da publicidade corno instrumento de viabilização do 
controle que deve ser exercido em face dos atos praticados pelos agen
tes públicos - estando aqui incluídos, evidentemente, as licenças e os 
estudos de impactos ambientais. 

2.10 Princípio da participação popular (participação comunitária ou 
princípio democrático) 

O princípio 10 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e De
senvolvirnento11, de 1992, e a CF/1988 contemplam a participação de 
toda a coletividade na defesa e preservação do meio ambiente. 

11 Princípio 10- "A melhor maneira de tratar questões ambientais é assegurar 
a participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No 
nível nacional, cada indivíduo deve ter acesso adequado a informações re
lativas ao meio de que disponham as autoridades públicas, inclusive infor
mações sobre materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem 
como a oportunidade de participar em processos de tomada de decisões. 
Os Estados devem facilitar e estimular a conscientização e a participação 
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Entre outras medidas, a participação democrática compreende a 
elaboração de leis, participação nas políticas públicas através de au
diências públicas, bem corno a participação no controle jurisdicional, 
por meio de medidas judiciais corno ação civil pública, mandado de 
segurança coletivo, mandado de injunção e ação popular. 

2.11 Princípio do poluidor-pagador e usuário-pagador 

Partindo-se da premissa de que os recursos ambientais são escas
sos e pertencem a toda coletividade, tem-se entendido que a sua utili
zação gratuita acaba por gerar um enriquecimento ilícito. De igual for
ma, com fundamento na mesma premissa de interesse coletivo, não se 
pode ignorar que qualquer atividade desenvolvida pelo homem pode 
gerar reflexos danosos ao ambiente, impondo-se a sua pronta e ade
quada reparação. 

Sob a vertente do "usuário-pagador", o princípio apresenta um 
caráter de ordem prática, impondo ao próprio usuário dos recursos 
ambientais o dever de suportar seu ônus financeiro . Visa, portanto, re
tirar da administração pública e da coletividade o dever de suportar os 
custos decorrentes da exploração ambiental, ficando a responsabilida
de adstrita àqueles que foram diretamente beneficiados. 

Já o princípio do "poluidor-pagador" impõe àquele que poluiu o 
dever de pagar pela reparação do dano causado. 

Sob a órbita da Conferência das Nações Unidas para o Meio Am
biente e Desenvolvimento, o fundamento para tais princípios encontra
se delineado nos seguintes termos: "Princípio 16 - Tendo em vista que 
o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo decorrente da polui
ção, as autoridades nacionais devem promover a internacionalização 
dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, levando na 
devida conta o interesse público, sem distorcer o comércio e os investi
mentos internacionais". 

Por outro lado, sob a perspectiva do ordenamento jurídico domés
tico, o direcionamento aqui ventilado possui os seguintes contornos: 

CoNSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

Art. 225 [ ... ] 

pública, colocando a informação à disposição de todos. Deve ser propiciado 
acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que diz 
respeito a compensação e reparação de danos". 
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§ 32 
- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 
sanções penais e administrativas, independentemente da obri
gação de reparar os danos causados. 

LEI 6.938/1981 

Art. 42 A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 

[ ... ] 
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de 
recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da 
contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins 
econômicos. 

Desta forma, em qualquer das vertentes ora retratadas, parte-se 
da premissa de que os recursos ambientais são limitados, impondo-se, 
como consequência natural, o dever de se reparar pelo dano causado 
ou pela exploração empreendida. 

2.12 Princípio da cooperação internacional 

O princípio da cooperação internacional encontra-se profunda
mente arraigado na Conferência das Nações Unidas para o Meio Am
biente e Desenvolvimento. Em seu preâmbulo, já nos é possível cons
tatar o claro propósito de se buscar "uma nova e justa parceria global 
por meio do estabelecimento de novos níveis de cooperação entre os 
Estados, os setores chave da sociedade e os indivíduos". 

Confiram-se, a seguir, alguns dos princípios da referida Confe
rência, que guardam pertinência direta com a necessária cooperação 
internacional: 

Princípio 5 - Todos os Estados e todos os indivíduos, como 
requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável, 
devem cooperar na tarefa essencial de erradicar a pobreza, de 
forma a reduzir as disparidades nos padrões de vida e melhor 
atender as necessidades da maioria da população do mundo. 

Princípio 7 - Os Estados devem cooperar, em um espírito de 
parceria global, para a conservação, proteção e restauração da 
saúde e da integridade do ecossistema terrestre. Considerando 
as distintas contribuições para a degradação ambiental global, 
os Estados têm responsabilidades comuns, porém diferencia
das. Os países desenvolvidos reconhecem a responsabilidade 
que têm na busca internacional do desenvolvimento sustentá
vel, em vista das pressões exercidas por suas sociedades sobre 

ARTIGOS DOUTRINÁRIOS 

o meio ambiente global e das tecnologias e recursos financeiros 
que controlam. 

Princípio 9 - Os Estados devem cooperar com vistas ao forta
lecimento da capacitação endógena para o desenvolvimento 
sustentável, pelo aprimoramento da compreensão científica por 
meio do intercâmbio de conhecimento científico e tecnológico, 
e pela intensificação do desenvolvimento, adaptação, difusão e 
transferência de tecnologias, inclusive tecnologias novas e ino
vadoras. 

Princípio 12 - Os Estados devem cooperar para o estabeleci
mento de um sistema econômico internacional aberto e favorá
vel, propício ao crescimento econômico e ao desenvolvimento 
sustentável em todos os países, de modo a possibilitar o trata
mento mais adequado dos problemas da degradação ambiental. 
Medidas de política comercial para propósitos ambientais não 
devem constituir-se em meios para a imposição de discrimina
ções arbitrárias ou injustificáveis ou em barreiras disfarçadas ao 
comércio internacional. 

Princípio 13 - Os Estados devem desenvolver legislação nacio
nal relativa a responsabilidade e indenização das vítimas de 
poluição e outros danos ambientais. Os Estados devem ainda 
cooperar de forma expedita e determinada para o desenvolvi
mento de normas de direito ambiental internacional relativas a 
responsabilidade e indenização por efeitos adversos de danos 
ambientais causados, em áreas fora de sua jurisdição, por ativi
dades dentro de sua jurisdição ou sob seu controle. 

Princípio 14- Os Estados devem cooperar de modo efetivo para 
desestimular ou prevenir a realocação ou transferência para ou
tros Estados de quaisquer atividades ou substâncias que causem 
degradação ambiental grave ou que sejam prejudiciais à saúde 
humana. 

Princípio 27 - Os Estados e os povos devem cooperar de boa
fé e imbuídos de um espírito de parceria para a realização dos 
princípios consubstanciados nesta Declaração, e para o desen
volvimento progressivo do direito internacional no campo do 
desenvolvimento sustentável. 

Em nosso ordenamento jurídico constitucional, a preocupação 
com a cooperação internacional não é diferente, estando literalmente 
consignado, no art. 42

, IX, da CF/1988, que, em suas relações internacio
nais, a República Federativa do Brasil é regida pelo princípio da "coo
peração entre os povos para o progresso da humanidade". 
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Nos dias atuais, o referido princípio assume uma condição de 
absoluta relevância, visto que os reflexos da degradação ambiental 
não conhecem fronteiras, produzindo efeitos devastadores em escala 
global. Seu controle, de igual forma, não se mostra eficiente quando 
implementado de maneira doméstica. Em se tratando de recursos de 
natureza transfronteiriça, o único caminho a se seguir deve ser a coo
peração internacional, de forma a se alcançar a tutela ambiental em sua 
inteireza. 

3 Conclusão 

Diante da multiplicidade dos princípios ora identificados, além 
da relevância dos direitos que se busca tutelar (em última análise, o di
reito à própria vida), é natural e desejável que a elaboração de políticas 
públicas seja ultimada em estreita sintonia com as variáveis de ordem 
ambiental12• 

À sociedade pouca ou nenhuma valia terão os princípios aqui sis
tematizados, caso não sejam eles observados com rigor, quando da ela
boração de diretrizes governamentais. 

Se não houver interesse e determinação política na implementa
ção concreta de tais diretrizes, os princípios norteadores do regime ju
rídico ambiental não passarão de letra morta. Fruto de um exercício 
intelectual inócuo, limitado à reprodução de dogmas, sem nenhuma 
utilidade no mundo real - que, aliás, caminha a passos largos em di
reção à destruição. 

Espera-se, desta forma, que o presente trabalho circunstanciado 
tenha alcançado o seu objetivo, destacando os princípios básicos de 
maior relevância para a orientação do regime jurídico ambiental. 

12 Trata-se, na verdade, de outro princípio apontado por parte da doutrina: 
o princípio da ubiquidade. A respeito de tal princípio, é relevante conferir a 
seguinte preleção de Fiorillo (2004): "[ ... ] o direito ambiental reclama não 
apenas que se 'pense' em sentido global, mas também que se haja em âmbito 
local, pois somente assim é que será possível uma atuação sobre a causa 
de degradação ambiental e não simplesmente sobre seu efeito. De fato, é 
necessário combater as causas dos danos ambientais, e nunca somente os 
sintomas, porquanto, evitando-se apenas estes, a conservação dos recursos 
naturais será incompleta e parcial". 
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A inclusão da proteção do meio ambiente na 
Declaração Universal dos Direitos do Homem 

de 1948: uma contribuição para a redução das 
desigualdades econômicas, sociais e culturais 

Atanair Nasser Ribeiro Lopes1 

Partindo do pressuposto de que as relações culturais representam a 
própria forma de intervenção do homem na natureza e em si mesmo, os 
efeitos da degradação ambiental nos problemas sociais, econômicos e cul
turais e vice-versa, ou seja, os efeitos dos problemas de desigualdade eco
nômica e de oportunidades na degradação do meio ambiente são pontos 
relacionados e indissociáveis. Tal afirmativa é importante no debate sobre 
a indivisibilidade dos direitos humanos, que gira em tomo da declaração 
universal firmada em Paris, no ano de 1948, porquanto uma das grandes 
lutas da sociedade atual é impedir que os direitos humanos sejam fracio
nados, não podendo simplesmente ser distribuídos em etapas futuras de 
negociação política entre os países e dentro deles. Malgrado o direito a 
urna vida digna esteja associado aos direitos políticos e civis, as condições 
de seu exercício estão inerentemente relacionadas às condições econômi
cas e sociais preexistentes àqueles direitos, as quais devem coexistir com 
um sistema protetivo adequado das condições ambientais, que, na verda
de, proporcionará condições de sustentabilidade econômica. 

1 Juiz federal da 2a Vara da Seção Judiciária do Estado de Roraima. 
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Na Grécia antiga, os sofistas atribuíam a ideia de natureza a toda 
manifestação, física, social, política ou, ainda, divina, pois esse era o 
conceito que compreendia a physis, de forma que a relação entre ho
mem e natureza se refletia na relação que os homens tinham entre si e 
vice-versa. Com Platão e Aristóteles nasce a concepção da natureza de
surnanizada ou não humana, que, sob os auspícios da influência judai
co-cristã, construiu a representação baseada na oposição entre homem
natureza e espírito-matéria. O ápice dessa reestruturação conceitual 
se deu com Descartes, que traçou o início da construção da definição 
tradicional de natureza, agora já desencantada, corno objeto a serviço 
do homem, o qual seria seu senhor e possuidor (Gonçalves, 1998). 

Essa construção da definição de natureza tem a nítida intenção de 
separar o homem, corno ser racional, de tudo aquilo que for irracional, 
adotando um método artificial, que acaba por atribuir à natureza tudo 
aquilo que se opõe à cultura. Os romanos denominavam de bárbaros os 
povos tidos por eles corno não civilizados; mas essa palavra "bárbaro" 
originalmente significava canto desarticulado das aves (opondo o que 
era da natureza -ave- ao que era da cultura- romano). O mesmo 
ocorre quando se chama de selvagem aquele que se encontra no polo 
oposto à cultura (Gonçalves, 1998). 

Entretanto, essa definição de natureza, ligada ao meio ambiente, 
não pode ser desassociada da própria concepção humana. Cássio Hissa 
(2002) menciona que o homem é o seu ambiente, pois este não é conce
bido como algo que apenas o circunda, já que não há urna natureza que 
não seja humana: 

[ ... ] o homem é produto da cultura que desenvolve, da políti
ca, das suas relações com os objetos e seres. Portanto, qualquer 
transformação que se deseja levar adiante, objetivando uma vida 
melhor, não poderia se desviar de avaliações acerca dos indiví
duos, dos seus sonhos, dos seus desejos, de suas práticas sociais. 
Não se pode esquivar da compreensão do próprio homem, na 
tentativa de melhor compreender o ambiente. 

[ ... ]A crise ambiental (crise da cultura) e a leitura da ciência ela
borada sobre o mundo - que fornece significado ao ambiente -
são um reflexo de como o homem concebe a si próprio. 

[ ... ] O ambiente é o homem porque é feito dele: de seus valores, 
de seus desejos, da cultura que (o) reproduz. O ambiente é feito 
do homem, tal como ele faz a ciência (para que possa interpretar 
o mundo e a ele próprio), uma resposta à concepção que desen
volve sobre si mesmo. 
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Se o ambiente é o próprio homem, submetido por isso mesmo à 
sua cultura, qual seria a relação ou os efeitos dos diversos problemas 
sociais e econômicos que cada vez mais degradam os seres humanos em 
crises ambientais? Uma reflexão sobre a evolução social e os diversos 
ciclos econômicos permite relacionar o desenvolvimento das crises am
bientais com o crescimento do consumismo e da desigualdade social. 
Sérgio Tavolaro (2001) menciona a existência de um "ambientalismo da 
pobreza", que seria uma reação de organismos situados em países po
bres à degradação ambiental causada pela troca econômica desigual, 
pela pobreza e pelo excessivo crescimento populacional. Nesse sen
tido, as relações humanas, de tão deterioradas, estariam provocando 
profundas marcas e interferências no meio ambiente. A novidade não 
está na definição da crise ambiental, que sempre teve como ponto de 
ebulição o crescimento econômico desigual, acelerado e insustentável 
em determinadas localidades, mas na relação direta e inflexível de que 
a degradação social e humana é fator preponderante na degradação 
ambiental. 

Segundo Hogan (2000), o Banco Mundial, no estudo "World deve
lopment report 1993: investing in health" (Washington: Banco Mundial, 
1993), teria estimado que problemas associados ao ambiente domésti
co (densidade, saneamento, lixo e poluição de ambientes internos) são 
responsáveis por 30% do ônus total de doença em países pobres. Além 
disso, 3% do ônus global de doença em todo o mundo seria causado 
anualmente por mortes e acidentes em ocupações de alto risco e por 
doenças crônicas resultantes de exposição a químicos tóxicos, ruído, 
estresse e padrões de trabalho fisicamente debilitantes, que, nos países 
pobres, têm menor efetividade de instrumentos de proteção. Hogan 
(2000: 128) também menciona que, "como lembram Zaba e Clarke: mi
gração, no seu sentido mais amplo, inclui processos como urbanização, 
turismo e migração pendular, e todos eles podem mudar radicalmente 
a relação entre a população nativa ou residente e seu ambiente". Todos 
esses processos de degradação ambiental são potencializados em re
giões mais pobres, justamente em razão da "falta de oportunidades e 
justiça social nos lugares de origem, a falta de acesso a crédito agrícola 
e à assistência técnica, e (no caso do Brasil) um perverso sistema de 
incentivos fiscais que premia o desmatamento". 

O caso brasileiro é típico a demonstrar o reflexo do impacto am
biental em problemas sociais e econômicos. O ciclo da cana-de-açúcar, 
que se estendeu do século XVI ao XVIII, proporcionou uma incrível 
devastação ambiental, ao ponto de gerar o esgotamento da área do solo 
cultivado em seis ou sete anos (Arruda, 1995). Mas foi o reflexo social 
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que iniciou todo o processo de desigualdade de condições humanas 
que se vê hoje, já que a exploração predatória formou uma sociedade 
profundamente elitizada de um lado e, do outro, uma massa de traba
lhadores basicamente formada por negros e índios escravizados, des
tituídos de quaisquer direitos (Arruda, 1995). O ciclo da mineração aurí
fera, que ocupou os séculos XVIII e XIX, foi precursor de uma série de 
crises generalizadas de fome e de carestia de alimentos (Vergueiro, 1981). 

Seguiram-se os ciclos da cafeicultura e da borracha, todos envolvendo 
a exploração do trabalho escravo e a utilização predatória do ambiente, 
proporcionando uma avassaladora diferenciação entre classes sociais e 
a profunda degradação daquelas mais inferiores. 

E diferente não foi o caso da industrialização brasileira, envolven
do o entrelaçamento entre as crises ambientais e as sociais, tal como o 
fenômeno da industrialização no caso inglês, que aborda a evolução 
do industrialismo nos séculos XVI e XVII, irradiando seus matizes a 
todos os cantos do mundo. Nesse período, é possível e fácil verificar a 
truculência com que o homem tratou a natureza, significando, segundo 
Tavolaro (2001), a imaturidade da consciência humana no período de 
pré-modernidade. Menos difícil é a verificação de que, a esse tempo, 
num paralelo entre o tratamento do homem com a natureza e do ho
mem com o próprio homem, a grande massa trabalhadora era tratada 
com igual ou maior truculência pelas classes dominantes. 

Muitas foram as tentativas, no passado, de se resolverem os pro
blemas que as crises ambientais acabavam por trazer às cidades e sua 
população, como Françoise Choay discorre em seu O urbanismo (1992). 
Entre elas está a idealização de Ebenezer Howard (1928) das cidades
jardins, com a pretensão de regulamentar o crescimento populacional, 
a agricultura suburbana, a industrialização periférica e o comércio. 
Obviamente, esse modelo pressupunha inexistirem todas as formas 
de diferenças sociais ou, no mínimo, relegava os membros das classes 
desfavorecidas aos extremos das cidades, ou melhor, para fora e bem 
longe do grandioso projeto arquitetônico. Hogan (1996) analisou o cres
cimento populacional, a poluição e a pobreza na cidade de Cubatão/ 
SP, enquanto Gonçalves e Guerra (2001) fizeram o mesmo na cidade 
de Petrópolis/R}, ambas apresentando um ponto comum: o desgaste 
ambiental. A conclusão a que se chega dos estudos concorre para de
monstrar a influência da crise ambiental no problema social, ou seja, 
os problemas relacionados ao ambiente acabam por interferir na vida 
social humana e vice-versa. De outro lado, os estudos também eviden
ciaram a maior dificuldade das classes desfavorecidas em lidar com os 
problemas ambientais, potencializando suas consequências. 
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A modernidade, constituída de uma série de fenômenos e trans
formações, vem proporcionando reflexos nessa relação ambiente-ho
mem-pobreza. Resulta que, a partir do momento em que a sociedade 
foi se conscientizando dos efeitos negativos de sua ação, essencialmen
te os efeitos que lhe retornavam nas formas de doenças, pestes e con
tingências até então desapercebidas, foi se estabelecendo um processo 
ativo de transformação da consciência e do trato com as questões am
bientais, surgindo a necessidade de uma crescente normatividade in
fluenciada pelo movimento ambientalista norte-americano e europeu 
(Tavolaro, 2001). Porém, mais dificil é fazer com que essas transformações 
se desenvolvam "em paralelo à luta por uma normatividade que se as
similasse àquilo que Thomas qualifica de 'sentimentos humanitários"' 
(Tavolaro, 2001: 384). O homem se conscientizou da importância da preo
cupação com as questões ambientais, o que vem resultando numa cres
cente edição de normas e princípios tanto no plano interno dos países 
como em âmbito internacional, mas reluta em relacionar mencionadas 
questões com os problemas sociais e enfrentá-los com tanta ou maior 
importância. 

É nesse contexto que homem e meio ambiente estão subordinados 
ao mesmo destino, por isso merecem proteção adequada e equivalente. 
Daí o crescente movimento no sentido de se conferir ao meio ambiente 
e às diferenças sociais e culturais a mesma preocupação conferida pe
los Estados aos indivíduos, abrangendo todo o arcabouço legislativo 
de princípios e normas. Não fosse bastante, preocupada com a omissão 
ou mesmo com a ação negativa dos próprios Estados, a comunidade 
internacional vem trabalhando para construir um sistema protetivo ao 
meio ambiente, voltado à redução das desigualdades sociais e cultu
rais, que esteja acima da soberania nacional, atribuindo a esse sistema 
a condição de direito natural, portanto inerente à existência do indi
víduo e do meio que o circunda, e independente da constituição de 
estatutos legais. Desse modo, a proteção do meio ambiente e a redução 
das desigualdades sociais e culturais seriam comparáveis à proteção 
dos direitos humanos, envolvendo toda a sua amplitude, mas também 
o mesmo paradoxo de sua concepção e desenvolvimento. 

Como visto, o meio ambiente e as condições sociais e econômicas 
se inter-relacionam de tal forma que o homem não pode se esquivar de 
sua proteção sem implicar, com isso, num perigo futuro à sua própria 
existência. As categorias que compõem o trinômio homem-ambiente
pobreza estão intimamente relacionadas, mas não obtêm a mesma 
proteção normativa por parte de diversos Estados, os quais, além de 
tudo, dificultam a igualdade de proteção no âmbito internacional. Eis 
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o debate que se leva para o campo da proteção dos direitos humanos, 
materializada na Declaração Universal dos Direitos do Homem, firma
da em Paris, no ano de 1948. Os Estados Unidos, em especial, negam 
reconhecimento aos direitos econômicos, sociais e culturais, além de 
negarem reconhecimento a diversos tratados para o estabelecimento 
de níveis mínimos de proteção ambiental. O Vaticano e outros Esta
dos de concepção religiosa negam reconhecimento a vários direitos das 
mulheres. Os asiáticos relativizam e fazem concessões relativamente 
aos direitos civis e políticos. E, assim, as divergências começaram a 
tomar proporções a ponto de ameaçarem romper a corrente global dos 
direitos humanos, sendo que uma das mais importantes oposições foi 
edificada pela escola de pensamento de Cingapura em torno das con
vicções sobre os valores asiáticos2

, inicialmente enunciados por Lee 
Kuan Yew, seguido de Mahatir Mohamed (Dias, 1998). 

No debate sobre os direitos humanos, Andrei Koerner (2002: 89) 

afirma que, apesar de a Conferência de Viena de 1993 ter reafirmado a 
universalidade, indivisibilidade, inter-relação e interdependência dos 
direitos humanos, o direito ao desenvolvimento, assim como a relação 
necessária entre direitos humanos, democracia e desenvolvimento, a 
partir da Conferência de Istambul de 1996, regrediu nesses espaços, em 
razão de as agências das Nações Unidas sofrerem restrições orçamentá
rias e críticas a concepções "socialistas" nelas predominantes, além da 
"ocupação dos espaços de decisão consensual por grupos que buscam 
visibilidade e respostas para seus problemas ou que procuram revisar 
as formulações adotadas por consenso nas Conferências anteriores"3. 

2 Entre diversos argumentos, ressaltou-se que os valores asiáticos enfatizam os 
laços familiares, dão prioridade à comunidade sobre o indivíduo, buscam a 
estabilidade social e a ordem pública ainda que para tanto menosprezem os 
direitos civis e políticos. O estilo ocidental de democracia, com sua indissoci
ável liberdade de expressão, proporciona condições de indisciplina e desor
dem, o que exige uma autoridade firmemente estabelecida, a qual age com 
legitimidade quando coloca as necessidades materiais à frente das liberdades 
individuais. Os valores asiáticos se moldam pela prevalência dos deveres, das 
responsabilidades e do desenvolvimento, o que subjuga ao segundo plano os 
direitos, as liberdades e a democracia liberal, resultando na dissociabilidade 
de políticas participativas e do pluralismo político e cultural (Dias, 1998). 

3 Numa tentativa de abandono da visão excessivamente antropocêntrica sur
giram váiios movimentos internacionais, entre os quais a Carta da Terra, que 
pretende substituir os direitos humanos, por não abordarem os direitos de 
outras formas de vida (Rockefeller, 2000). 
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Koemer (2002) ainda coloca os diversosinterlocutores desse debate ern 

quatro posições que demonstram que a indivisibilidade dos direitos 

humanos está longe de alcançar um mínimo denominador cornurn4. 

4 O globalismo, a primeira das posições entabuladas por Koemer, enfrenta 
crítica no sentido de que "a ordem política internacional é extremamente 
desigual em termos de recursos militares, econômicos e políticos, o que se 
manifesta nas instituições multilaterais" (2002: 95). Assim, a solução dada 
por essas instituições passa por esse jogo político desigual. Da mesma forma, 
"sanções econômicas acentuam os sofrimentos da população dos países pu
nidos, a intervenção militar pode resultar no envolvimento permanente num 
conflito, com desdobramentos para o equilíbrio regional etc." (2002: 95). Por 
fim, "o relativismo cultural questiona a possibilidade de que as diferenças 
possam ser reduzidas a um mínimo denominador comum cultural" (2002: 
96). O estatalismo sofre crítica de que os principais violadores dos direitos 
humanos são os funcionários do próprio Estado, além da inação quanto às 
políticas sociais. E a mais relevante decorreria de sua incompreensão quan
to à profundidade das transformações na sociedade internacional, "na qual 
se vê a presença de agentes de caráter verdadeiramente transnacional e a 
emergência de processos e problemas sistêmicos (ambiente, migrações, saú
de pública), os quais não são redutíveis aos interesses dos Estados definidos 
militarmente, nem podem ser resolvidos pela ultima ratio da guerra" (2002: 
100). O contextualismo teria se manifestado nos debates preparatórios para a 
Conferência de Viena e vem se tomando cada vez mais forte nas conferências 
seguintes, sendo uma de suas versões a defesa dos valores asiáticos. A críti
ca ao contextualismo baseia-se no fato de que caracteriza uma indiferença e 
cinismo diante de violações e do sofrimento alheio, além de que os argumen
tos que pregam os valores asiáticos seriam apenas "pretextos invocados por 
governantes autoritários para justificar as suas práticas" (2002: 103). Outra 
crítica é que o contextualismo desconsidera o processo histórico de formação 
dos direitos, as lutas sociais para sua afirmação, os deslocamentos provoca
dos pelos menos poderosos nas concepções e práticas vigentes do direito. 
Além disso, a expansão do direito internacional dos direitos humanos teria 
resultado da busca de afirmação de direitos por lideranças políticas de Esta
dos menos poderosos, bem como pela ação para a defesa e promoção dos di
reitos de grupos minoritários e marginalizados. Por fim, o translocalismo, que 
critica o contextualismo pelo fato de que, embora façam parte de sistemas 
culturais diferentes, normas e valores são comunicáveis e comparáveis, sen
do possível se fazerem julgamentos interculturais e se construírem valores 
partilhados pelas diversas culturas. Assim, "o direito internacional dos direi
tos humanos teria o papel de um espaço potencial de crítica à globalização 
desigual e excludente e possibilitaria a criação de instrumentos para políticas 
participativas e democráticas de âmbito mundial" (2002: 104). Critica os esta
talistas por entender que as omissões das instituições multilaterais têm efei
tos sistêmicos, pois situações de guerra, deslocamento forçado e genocídios 
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Não fossem bastantes as dificuldades de estabelecer urna relação 
prática e efetiva entre homem, ambiente e efeitos econômicos, sociais e 
culturais, essas estruturas começaram a sofrer os efeitos da globaliza
ção, de forma que a atuação econômica predatória acabou por extremar 
os problemas sociais e a degradação ambiental em diversas regiões do 
planeta. Segundo os relatórios sobre o desenvolvimento humano do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) men
cionados por Lindgren Alves (2002), os 20% mais ricos da população 
mundial tinham recursos trinta vezes superiores aos 20% mais pobres 
em 1962, passando a 60 vezes em 1994 e 74 vezes em 1997. E as fortunas 
serão cada vez maiores, segundo a revista Forbes, chegando a quadru
plicar nos próximos dez anos. Disso decorre que, sem a efetividade 
dos direitos econômicos e sociais, não há corno o indivíduo exercer os 
direitos civis e políticos, impondo-se sobremaneira a necessidade do 
reconhecimento da indivisibilidade dos direitos em questão. E, entre 
eles, o direito à proteção do meio ambiente corno fator de redução da 
pobreza, para o controle populacional e para a justa exploração e dis
tribuição dos recursos ambientais. 

A miséria e a desigualdade social, engendradas em proporções 
inirnagináveis pelo fenômeno da globalização vertiginosa, acabam por 
favorecer a marginalização social, a violência e a crirninalidade, pro
porcionando, de forma direta, a potencialização de crises ambientais. 
Lindgren Alves (2002: 82-3) ressalta: 

O fenômeno mais marcante do mundo pós-Guerra Fria é, sem 
dúvida, a aceleração do processo de globalização econômica. 
Enquanto a situação estratégica planetária tinha conformação 
bipolar, com as ideologias liberal e comunista em competição, a 
existência de barreiras comerciais e não comerciais era recurso 
protetivo dos Estados, aceito como necessário à defesa da sobe
rania. O Estado-providência era forte nos países desenvolvidos, 
sobretudo porque dificultava a contaminação das respectivas 

provocam violações em cadeia, que têm alcance regional e, mesmo, global. 
Critica os contextualistas no sentido de que objeções em termos conceituais e 
políticos à universalidade dos direitos humanos não podem ter efeitos para
lisantes diante da necessidade de proteção de populações sujeitas a violações 
em massa. E, por fim, contra os globalistas, considera sua perspectiva tímida 
e inadequada, "pois as instituições multilaterais não seriam capazes de levar 
em conta as necessidades do outro, de suas próprias concepções de bem, nem 
dos conflitos e contradições próprios à sua situação, e daí resultam políticas 
contra produtivas e efeitos não esperados" (2002: 104). 
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populações pela utopia antagônica. Com o fim da bipolarida
de estratégica e da competição ideológica entre o liberalismo 
capitalista e o comunismo, a ideologia que se impôs em esca
la planetária não foi, entretanto, a da democracia baseada no 
welfare state, justificado até mesmo pela filosofia lockeana. Foi 
a do laissez-faire absoluto, com a alegação de que a liberdade de 
mercado levaria à liberdade política e à democracia. Eticamente 
justificou-se, dessa forma, o investimento econômico maciço em 
países de regimes autoritários, neles se aceitando a substituição 
das liberdades civis e políticas pelo crescimento econômico, 
como problema a ser resolvido pela "mão invisível do merca
do". Por outro lado, nos países de sistema democrático, não so
mente as proteções mercadológicas, trabalhistas e previdenciá
rias passaram a ser objetivadas em nome da modernidade, mas 
a própria noção do Estado-providência tomou-se condenada 
como inepta à competitividade, num momento e~ que o de
semprego era aceito como fatalidade "estrutural". E com essas 
premissas ideológicas que a globalização se tem acelerado em 
ritmo vertiginoso. 

Os efeitos da globalização também são apontados por José Gregori 
(1998: 251), que expõe: 

[ ... ] estamos assistindo também a uma "globalização da pobre
za", provocada pelas extraordinárias modificações nos merca
dos e fluxos financeiros, gerando desemprego e inesperadas ins
tabilidades que a globalização dos mercados por si mesma não 
pode resolver. É esse contexto, que cria as condições para uma 
"globalização dos direitos". E justamente essa ~a~eza ~o~
traditória que abre a possibilidade para que os d1rertos socrrus, 
econômicos e culturais passem a ser considerados como direitos 
intrínsecos em todas as partes do mundo. De certa forma eles 
passarão a constituir um conjunto de direitos fundamentais que 
irão determinar os limites da globalização, daí emergindo a ne
cessidade de proteção contra suas violações. 

A definição de indivisibilidade é importante para impedir que os 
direitos sejam fracionados, do que decorre que o direito à proteção am
biental, ou de preservação das condições naturais, não pode simples
mente ser remetido para etapas futuras de negociação política entre 
os países e dentro deles, como alhures se afirmou. O direito a uma 
vida digna, como amparado na Declaração Universal dos Direitos Hu
manos, está associado ao exercício dos direitos políticos e civis, mas 
inerentemente ligado às condições econômicas e sociais preexistentes 
àqueles direitos. E a dignidade econômica e social deve coexistir com 
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um sistema protetivo adequado das condições ambientais, que, na 
verdade, proporcionarão sustentabilidade econômica. A dignidade da 
pessoa humana deve ser reconhecida sem nenhuma distinção. Logo, 
esses direitos são, em sua essência, universais, adquiridos, como diz a 
declaração, "por todos os membros da família humana", qualquer que 
seja o estatuto político, jurídico ou internacional do país e do território 
do qual uma pessoa é originária. 

Posto isso, a definição de ambiente pode ser reformulada como 
sendo toda manifestação, física, social ou política, que envolva o ho
mem, já que a relação entre homem e natureza se reflete na relação que 
os homens têm entre si e vice-versa. E, assim sendo, toma-se clara a 
relação e interdependência entre as crises ambientais e os problemas 
de desigualdade social e pobreza, a fim de justificar a inserção da pro
teção ao meio ambiente como direito natural entre os direitos humanos 
reconhecidos na Declaração Universal de 1948, portanto acima da so
berania dos Estados e independente de um estatuto legal específico. 
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Uma análise do programa nuclear brasileiro 
em face de princípios fundamentais do direito 

constitucional, administrativo e ambiental 

Dimis da Costa Braga1 

Introdução 

A decisão do governo brasileiro de retornar o seu antigo programa 
nuclear e construir a usina de Angra 3, no litoral sul do estado do Rio de 
Janeiro, enseja a discussão acerca de sua juridicidade, e a análise natu
ralmente deve passar pelo direito ambiental - sem descurar de princí
pios fundamentais de direito constitucional e administrativo. Quanto a 
estes, importa analisar o aspecto relativo aos princípios constitucionais 
da eficiência e da legalidade da administração pública. 

Esclareço, todavia, nestas primeiras linhas, que o presente estudo 
não tem o condão de esgotar o terna, especialmente do ponto de vista do 
moderno direito ambiental ainda em construção no Brasil, cuja matriz 
fundamental foi instituída apenas a partir da promulgação da Consti
tuição de 1988. É que não há como perscrutar questão tão afeita ao meio 
ambiente - como a relativa ao projeto e execução de construção de usi
nas nucleares - sem tangenciar a matéria jurídico-ambiental. 

Outrossim, é inexorável demonstrar que a eficiência administra
tiva, do ponto de vista econômico, tratando-se de projeto de tal enver-

1 Juiz federal da 6~ Vara da Seção Judiciária do Estado do Amazonas. 
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gadura, não pode desconsiderar os custos ambientais a curto, médio e 
longo prazo. 

A administração pública, quando atua em atividade econômica 
deve se comportar como a iniciativa privada e dela receber o mesm~ 
tratamento, não podendo aventurar-se em atividade cujos custos de 
produção e manutenção no futuro sejam transformados em objeto de 
subsídios e prejuízos econômicos, como se deu no caso das siderurgias 
que vieram a ser privatizadas, em alguns casos com enormes prejuízos. 
Dessa feita, não pode se valer do fato de tratar-se de atividade estraté
gica e de competência exclusiva da União - energia nuclear - para 
justificar gastos que não possam ser absorvidos pelos lucros a serem 
obtidos e vantagens sociais a serem angariadas. 

Não há dúvida que o domínio da tecnologia nuclear ainda é uma 
questão estratégica entre as nações. O Brasil domina, em parte, a tec
nologia relativa ao enriquecimento do urânio, mas subscreve tratados 
internacionais de não proliferação de armas nucleares, embora ainda 
seja interesse da Marinha possuir um submarino nuclear e dominar 
completamente essa tecnologia. 

Todavia, a geração de energia nuclear tem um custo muito eleva
do desde a construção de usinas, passando pela sua manutenção, aqui
sição de tecnologias, obtenção de insumos para a produção e enfim a 
sua desativação, além dos custos ambientais. A análise do prinápio da 
eficiência não pode descurar de nenhum desses fatores; porém, quanto 
à pretensão de levar adiante o projeto nuclear brasileiro e construir a 
usina de Angra 3, esses custos não têm sido adequadamente observa
dos, como se demonstrará. 

Por fim, ressalta-se que a Constituição exige, acerca do processo 
decisório relativo à construção e localização de usinas nucleares, requi
sitos típicos de ato administrativo complexo que não foram observa
dos por ocasião da decisão de construção da usina Angra 3, violando o 
prinápio da legalidade e da força normativa da Constituição. 

Considerando tais fatores aqui brevemente enumerados, o pre
sente artigo propõe-se ao desiderato de discutir se o processo decisório 
do governo brasileiro que culminou na construção da mencionada usi
na encontra-se condizente com alguns prinápios do direito constitu
cional, administrativo e ambiental, mormente o da legalidade estrita, 
da eficiência, da prevenção e da precaução (não necessariamente nessa 
ordem, como se verá), assim como se a própria execução da obra em si 
mesma não viola alguns desses prinápios. 

Por fim, realço que evidentemente este trabalho, até por sua singe
leza, não se presta a esgotar os complexos temas aqui debatidos. 
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2 A energia nuclear em face dos princípios da prevenção e da 
precaução e sua relação com a eficiência econômica 

Os riscos ambientais da produção de energia nuclear são múlti
plos, inexoráveis e alguns deles inexpugnáveis, desde a mineração de 
urânio - principal combustível utilizado em usinas nucleares -, sua 
complexa retirada do ambiente, trituração, transporte e conversão, até 
a obtenção de um concentrado denominado yellow-cake e, por fim, seu 
enriquecimento e utilização nos reatores nucleares. Toda operação re
lativa à atividade nuclear é extremamente complexa e exige procedi
mentos e técnicas de segurança extraordinárias, mediante pessoal de 
qualificação superior ou treinado e de custo extremamente elevado, 
pois mínima falha pode gerar vazamento radioativo e causar danos 
devastadores ao ambiente e à vida humana. Ainda assim, registram
se pelo mundo acidentes e efeitos poluentes decorrentes da atividade 
nuclear, que aqui é desnecessário enumerar. 

Essa realidade indiscutível impõe sua análise à luz dos princípios 
constitucionais da prevenção e da precaução, que orientam o direito 
ambiental brasileiro, com assento constitucional; se é possível prevenir 
o dano ambiental, deve ele ser evitado, preservando-se assim a degra
dação do meio ambiente natural e humano. 

Diz Paulo Affonso Leme Machado (2002: 53) que a prevenção da 
degradação do meio ambiente é concepção que passou a ser aceita no 
mundo jurídico especialmente nas últimas três décadas. Com a Lei de 
Política Nacional do Meio Ambiente brasileira (Lei 6.938/1981), que 
instituiu a "avaliação dos impactos ambientais" - hoje alçada ao tex
to constitucional - como instrumento dessa política, tendo entre seus 
objetivos compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a 
preservação da qualidade do ambiente e do equilíbrio ecológico e a 
conservação dos recursos ambientais, o princípio da prevenção passou a 
ter fundamento no direito positivo pela primeira vez em toda a Amé
rica Latina. 

Quanto ao princípio da precaução, o mesmo Paulo Affonso esclarece 
que, desde os anos 1970, ele está presente no direito alemão, onde o 
pontifica o jurista Gerd Winter (citado por Machado, 2002: 53-4), para quem 
há diferenças entre perigo ambiental e risco ambiental, pois, se "os 
perigos são geralmente proibidos, o mesmo não acontece com os ris
cos. Os riscos não podem ser excluídos, porque sempre permanece a 
probabilidade de um dano menor. Os riscos podem ser minimizados. 
Se a legislação proíbe ações perigosas, mas possibilita a mitigação dos 
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riscos, aplica-se o 'princípio da precaução', o qual requer a redução da 
extensão, da frequência ou da incerteza do dano".2 

Dessa forma, o conhecimento dos riscos e perigos de danos ineren
tes à operação de usinas nucleares demanda sua análise prévia através 
de estudos de impacto ambiental criteriosos que apontem as proibições 
a serem atendidas, os cuidados e as compensações ambientais a serem 
adotados e cujos custos sejam devidamente considerados do ponto de 
vista econômico, a fim de ser atendido outro princípio da Constituição: 
o princípio da eficiência da administração pública. 

Por outro lado, em se tratando de usinas nucleares, os custos 
e riscos não acabam na sua construção, instalação e operação - há 
o depois do fim. As usinas nucleares, como todo e qualquer modelo 
gerador de energia e como toda obra humana, não se prestam à eter
nidade e têm naturalmente uma vida útil, variável de uma usina para 
outra, dependendo da qualidade do equipamento e da modernidade 
tecnológica utilizada, e cujo ocaso dá-se em duas fases: o descomissio
namento e o fechamento definitivo, envolvendo um procedimento tão 
dispendioso que ainda não possui custo definido em nenhum país do 
planeta, de que resulta uma relação mais aprofundada, neste aspecto, 
do princípio ambiental da precaução com o princípio administrativo 
da eficiência, como apontado por Paulo Affonso Leme Machado (2002: 

66) em seu Direito ambiental brasileiro: "Deixa de buscar a eficiência a 
Administração Pública que, não procurando prever danos para o ser 
humano e o meio ambiente, omite-se no exigir e no praticar medidas 
de precaução, ocasionando prejuízos, pelos quais será corresponsá
vel". 

No contexto dos investimentos nucleares, até as projeções mais 
módicas são elevadas e as mais alarmantes - defendida, evidentemen
te, pelos ambientalistas - estimam o custo do descomissionamento e 
do fechamento definitivo em valor superior a 100% do que foi empre
gado na construção da usina. 

Com o fim de analisar a questão do ponto de vista do direito do 
ambiente e de seus princípios aqui considerados, duas premissas são 
certas e que o leitor chegue a sua conclusão: a) uma vez usina nucle
ar, sempre usina nuclear, isto é, não há investimento que elimine por 
completo os perigos de uma usina desativada; b) não há como garantir, 

2 Cf. Gerd Winter, European environmentallaw: a comparative perspective, Alder
shot: Darhnouth Publishing Co., 1996, p. 41. 
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por milênios, sequer por centenas de anos, a segurança de tal rejeito 
gigantescamente perigoso. 

3 Angra 3 e a eficiência econômica 

Para além de discutir os complexos riscos e custos ambientais, es
pecialistas registram a, no mínimo discutível, viabilidade econômica 
da continuidade do programa nuclear Projeto Angra. Segundo dados 
do governo, Angra 3 já consumiu R$ 1,5 bilhão, devendo entrar em 
funcionamento apenas em 3 de maio de 2014, a um custo de mais R$ 7,2 
bilhões para a conclusão e implantação dos seus 1.350 MW de potência 
instalada, sem incluir os custos de manutenção até lá - que hoje já são 
da ordem de U$ 20 milhões anuais. 3 

Nesse sentido, foram publicadas diversas análises questionando 
a eficiência econômica do aproveitamento energético. Segue trecho de 
uma delas: 

[ ... ] Como referência, a Hidrelétrica de Estreito, a maior usina 
em construção atualmente, com potência instalada de 1.087 
MW, entregará 584 MW-médio de energia e custará R$ 3,3 
bilhões. Portanto, se não houver estouros de orçamento nem 
atrasos, a energia de Angra 3 será 25% mais cara que a de Es
treito: R$ 7,047 milhões por MW-médio em Angra 3 ante R$ 
5,650 milhões por MW-médio em Estreito. Os cálculos da tarifa 
de Angra 3 (tarifa necessária para remunerar os investimentos 
acima ao longo do tempo) que têm sido apresentados precisam 
ser mais bem contextualizados: a Eletronuclear tem dito que 
Angra 3 fornecerá energia entre R$131 e R$ 169 por MWh. Nos 
últimos leilões regulados de energia, o preço-teto definido pelo 
próprio governo foi de R$ 126/MWh para usinas hidrelétricas 
e de R$ 140/MWh para as termoelétricas. Além da amplitude 
pouco usual da faixa de preço (de R$131 para R$169 temos um 
desvio potencial de 29% ), é necessário saber qual a taxa de re
tomo implícita neste preço: se for muito baixa, significará sub
sídio explícito do Tesouro Nacional à Eletronuclear. Em outras 
palavras, se a taxa de retorno for inferior ao custo de oportuni
dade de capital, seria melhor usar o dinheiro em outras ativi
dades ou, simplesmente, deixar o dinheiro no caixa do Estado e 
remunerá-lo, por exemplo, a taxas de renda fixa, sem nenhum 
risco para o contribuinte.4 

3 Disporúvel em: http://www.eletronuclear.gov.br. Acesso em: 25/05/2008. 
4 Cf. Claudio J. D. Sales, O Estado de S. Paulo, 04/07/2007. 
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O principal argumento do governo federal é o risco de apagão 
energético, associado à necessidade de ampliação da capacidade ge
ratriz nacional para assegurar o crescimento industrial e tecnológico, 
para cuja finalidade a matriz nuclear, segundo o presidente da Repú
blica, seria urna energia lirnpa5 e, no caso do Brasil, livre de absolu
tamente qualquer risco, o que soa inacreditável desconhecimento da 
realidade do país - considerados os acidentes já ocorridos - e dos 
riscos ainda existentes em relação à questão nuclear. 

Em urna análise simplista, a Eletronuclear alega que não se pode 
simplesmente absorver o prejuízo do que já foi pago em aquisição e 
manutenção de equipamentos. A pergunta que não quer calar: e se for 
concretamente plausível afirmar cientificamente, do ponto de vista 
ambiental e econômico, que os prejuízos decorrentes da continuidade 
do projeto serão indiscutivelmente muito, muito maiores, por envolver 
um custo ambiental ainda inorninável e resultar numa produção de 
energia cara para ainda ser subsidiada pelo Tesouro Nacional? 

Não parece justificável ampliar gastos que hoje já somam R$ 1,5 
bilhão para R$ 8,7 bilhões, custo esse que poderá sofrer potencial acrés
cimo, em face de previsíveis complicações em contratações públicas, 
interrupções de obras por decisões judiciais e dificuldades orçamentá
rias, gerando também previsível estouro de prazo. Tudo isso para ob
ter-se um aproveitamento energético previsto apenas para 2014, para 
quando se preveern necessidades de ampliação do parque brasileiro 
para 2010, sem levar em conta as dificuldades já existentes em face do 
redirecionamento, com apoio do governo brasileiro, de parte do gás 
importado da Bolívia para a Argentina. 

Evidentemente, portanto, é discutível a propalada eficiência da 
continuidade do Projeto Angra à vista do novel princípio constitucio
nal da eficiência na administração pública. Mas o que vem a ser o prin
cípio da eficiência? 

5 Segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, "não tem nenhum sentido 
[não terminar a usina]. É uma energia limpa. Não polui. Não emite C02. 
Portanto, não contribui para o efeito estufa". E conclui: "A tecnologia brasi
leira é perfeita. Posso garantir para vocês que nunca vai acontecer no Brasil o 
que aconteceu em Tchernobyl. Nunca", afirmou o presidente, referindo-se ao 
grave acidente ocorrido em 1986 na Ucrânia. [ ... ]"Para a gente crescer acima 
de 5%, vamos ter de dizer aos investidores que não vai faltar energia no país 
a partir de 2012, porque até lá está garantido [o suprimento]". Folha On Line, 
"Lula afirma que Angra 3 será concluída", 15/06/2007. Disponível em: http:/1 
wwwl.folha.uol.com.br. Acesso em: 25/05/2008. 
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4 o, pr~ncípio c?~stitucional da eficiência da administração 
pubhca e a ahv1dade econômica do Estado 

A prwn, cumpre registrar que o princípio da eficiência corno 
p~ev~sto no art. 37 da Constituição, um dos pilares da administração 
publica ao lado da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e 
da pu~lic~dade, foi introduzido no nosso ordenamento pela Emenda 
Constltucl0nal19, de 1998; portanto, muito recentemente. 

Assim, e especialmente em se tratando de matéria absolutamente 
afeita ao direito administrativo - ciência vinculada ao ramo do direito 
público -, conquanto não seja o caso de trazer para o conceito de efici
ência administrativa critérios específicos de eficiências em administra
ção e &onornia (enquanto ciências independentes do direito), trata-se 
de um conceito em construção; todavia, cada vez mais o Estado busca 
maior eficiência e redução de entraves, de forma que o funcionamento 
da máquina encontre maior equilíbrio entre custo e benefício, a exem
plo das atividades particulares. 

. _ Em tal viés~ a~t~res consagrados apontam uma acentuada opo
siçao entre os prmc1p10s da legalidade e da eficiência. Ao conceituar 0 

princípio da eficiência, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2002: 84) escla
rece essas tormentosas especificidades da administração pública, lem
b.rando as lições de Jesús Leguina Villa, quando esclarece que a eficiên
Cia que a Constituição exige da "administração não deve se confundir 
com a das organizações privadas nem é, tampouco, um valor absoluto 
diante dos demais".6 

. Ressalta-se, outrossim, que, numa seara em que o Estado se posi
clOn_a ao lado do particular, explorando atividade econômica de pro
duçao e venda de energia aos agentes do mercado, que por sua vez 
escolherão a melhor entre as ofertas existentes, existe urna busca de 
eficiência como critério inarredavelmente afeito à ciência econômica 
até porque o direito constitucional não ignora essa posição do Estado: 
corno se observa do art. 173 da Constituição e seus dispositivos corre
latos. 

Adernais, se o Estado nem sempre executa precípua função admi
nistrativa de prestação de serviços e obras públicas, podendo pesso
almente executar atividade econômica, essa não será a única exceção, 

6 
C.f. Jes~s Legu~a Villa, A Constituição espanhola e a fuga do direito admi
rustratívo, Revzsta de Direito Administrativo Aplicado, Curitiba: Gênesis, ano 2, 
n. 6, set. 1995. 
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pois o poder público pode intervir nos mercados como normatizador 
da atividade econômica (art. 174 da CF). 

Desse modo, sem embargo do princípio constitucional da legali
dade, os conceitos da ciência econômica merecem, sim, considerável 
relevo na apreciação consistente do princípio da eficiência na atividade 
econômica do Estado, em oposição à situação que trata de atividade 
estritamente administrativa, específica e exclusiva do Estado, quando 
têm mais peso o cumprimento da finalidade pública e a execução das 
metas sociais da função administrativa. Nesse diapasão, os autores 
mais modernos buscam equacionar conceitos que atendam às diversas 
posições, às vezes antagônicas, em que o Estado costuma se apresentar 
no seio da sociedade. 

No dizer de Diógenes Gasparini (1995: 19), o princípio da eficiência 
da administração pública impõe ao agente o dever de cumprir seus 
misteres mediante critérios de rapidez, perfeição e rendimento. 

Dirley da Cunha Júnior (2008: 865), juiz federal e um dos mais bri
lhantes entre os novos constitucionalistas brasileiros, em sua alentada 
obra Curso de direito constitucional, citando Gasparini e Di Pietro, ami
úda o conteúdo do princípio e o significado dos critérios de rapidez, 
perfeição e rentabilidade, verbis: 

A atividade administrativa deve ser desempenhada de formará
pida, para atingir os seus propósitos com celeridade e dinâmica, 
de modo a afastar qualquer ideia de burocracia. 

Deve ser, outrossim, perfeita, no sentido de satisfatória e com
pleta. Uma Administração Pública morosa e deficiente se com
promete perante o administrado com o dever de indenização pelos 
danos causados e decorrentes da falta de rapidez e precisão. 

Ademais, é preciso ser rentável, pois ela deve atuar da forma me
nos onerosa possível, porém com a máxima produtividade, para 
alcançar resultados ótimos. (Grifos meus.) 

Di Pietro (2002: 83), esmiuçando diferentes características do princí
pio, esclarece ainda que a eficiência pode ser considerada tanto quanto 
o modo de atuação do agente público, donde se exige o melhor desem
penho no desincumbir-se de suas atribuições, como em relação ao mo~ o 
de organizar, estruturar e disciplinar a administração, com o mesmo fim 
de obter da atividade administrativa os melhores resultados possíveis. 

Os conceitos e explicações acima são bastantes a demonstrar que 
um projeto de tamanho custo, como uma usina nuclear, não pode sub
meter-se aos riscos da incerteza ou da imprecisão. 
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As críticas que se fazem à energia nuclear, por seus elevados _ 
h • cus 

t~s econom~c?s a curto e médio prazos e seu imprevisível custo am-
biental a med10 e longo prazos, não provêm desta ou daquela corre t 

l ,. n e 
po 1hca; antes decorrem mesmo da análise moderna de uma socieda-
de capitalista e engajada no processo de defesa do meio ambiente a 
partir dos princípios da viabilidade econômica dos custos e da manu
tenção e defesa da vida no planeta. Nesse viés, impossível discutir 

0 
próprio princípio da eficiência em descompasso com os princípios do 
direito ambiental, até pelos custos a longuíssimo prazo da desativação 
da usina, no futuro, que não poderá deixar de levar em conta as dispo
sições existentes em tratados, as legais e as regulamentares existentes 
a respeito. 

Em que pesem as posições em contrário, tenho convicção de que, 
no caso da continuação do projeto nuclear brasileiro, com a decisão de 
construir a usina Angra 3, o princípio da eficiência é indiscutivelmente 
violado pelo governo, no que concerne aos custos da sua construção, ao 
aproveitamento energético propriamente dito, aos custos de produção 
de energia para sua venda ou, ainda, e especialmente, aos custos de seu 
descomissionamento e desativação no futuro, pois, indiscutivelmente, 
deveriam ser levados em consideração para efeito da análise da viabi
lidade econômica do empreendimento, dados os custos financeiros de
correntes de cuidados ambientais previstos em tratados internacionais 
que o Brasil subscreveu. 

Dessarte, esse importante princípio ou não foi considerado pelo 
governo, ou, no mínimo, foi apreciado por visões turvadas pelo interes
se econômico dos grupos interessados na continuidade do empreendi
mento. 

Em meio a toda essa discussão, que não deixa de ter relação com 
os demais temas que aqui se pretende contextualizar, uma questão 
fundamental tem sido relegada e até deixada em segundo plano: a 
validade jurídica do processo decisório emanado da União, à luz da 
disciplina constitucional e legal, nas searas do direito administrativo e 
ambiental em vigor, relativamente ao encaminhamento que o governo 
federal tem feito em seu programa nuclear e especialmente no que tan
ge à aprovação da construção da usina de Angra 3. 

5 Disciplina constitucional de competências em matéria 
energética e nuclear: princípio da legalidade estrita 

O constituinte de 1988 demonstrara preocupação com as questões 
ambientais e a energética, em especial, no que tange a esta última, com 
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relação à energia nuclear, associando - co~o nã? poderia de~ar de 
ser _ os princípios atinentes ao mei,o ~mb1ent~ aqu~les relativos ao 

't ento de potencialidades lúdncas e mmerrus e sua transfor-aprovel am A • 

mação em energia. Nesse propósito, estabeleceu competenc1a material 
e legislativa da União, confor,n:e arts. 21, XII, b, e XXIII, a, 22, Xll e 
XXVI, e 225, § 62, da Carta Pohtica: 

Art. 21. Compete à União: 

XII _ explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 
permissão: 

b) os serviços e instalações de energia el~trica : o aproveitamen
to energético dos cursos de água, em arti~laçao com os Estados 
onde se situam os potenciais hidroenergeticos; 

[ ... ] 
XXIII _ explorar os serviços e instalações nucleares ~e qualquer 
natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesqwsa, a lavra, 
0 enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o co
mércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os se-
guintes princípios e condições: , 

) t d atividade nuclear em território nacional somente sera ad-a o a . 
mitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Naczo-
nal; 

[ ... ] 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

XII- jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia; 

XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza; 

[ ... ] 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologic~en~e 
equilibrado, bem de uso comum do povo ~ e~senci~ a sa?I.a 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Pubhco e a coletiVI
dade 0 dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações. 

[ ... ] 
§ 62 _ As usinas que operem com reator nw~lear deve~ão ter .sua 
localização definida em lei federal, sem o que nao poderao ser InS

taladas. 

A análise detida e sistêmica dos dispositivos acima tr~s':'it~s 
permite obter três conclusões imediatas que dem?~s~ram e~1g~ne1a 

ti. tucional de ampla segregação do proceSSO deCISOrlO alUSIVO a au-cons _ . 
1 

. te 
torização, construção e localizaçao de usmas nuclear~s: re ativamen 
às demais formas de aproveitamento mineral e energetico: 
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a) No que tange tanto à competência material como à competência 
legislativa, seja no aspecto do aproveitamento energético, seja no da 
exploração mineral, o constituinte deu especial ênfase e tratamento es
pecífico à questão nuclear, instituindo incisos absolutamente apartados 
acerca da matéria, o que denota que as disposições atinentes à energia 
nuclear e aos minérios associados à sua produção não se inserem na
quelas relativas a outros tipos de energia e minerais. 

b) Fixou a exploração direta da União e o monopólio estatal em 
relação às atividades nucleares, fechando as portas à possibilidade de 
autorizações, concessões ou permissões do poder público. 

c) Estabeleceu como princípios especialmente associados a qual
quer atividade nuclear a finalidade pacifica e a autorização material do Con
gresso Nacional, além da exigência de lei em sentido formal para a locali
zação de novas usinas. 

Segundo o entendimento jurídico do governo, o fato de Angra 3 
integrar a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto dá-lhe o caráter 
de um projeto já aprovado, não sendo o caso de tratá-la como usina 
nova. Ora, a aprovação do projeto para as usinas 1 e 2 do complexo 
Angra na vigência do sistema jurídico-constitucional anterior não au
toriza o governo a tratar a terceira usina como uma usina já existente 
para negar vigência ao texto e às exigências constitucionais de 1988, 
pois a Constituição tem aplicação e vigência imediata com a sua pro
mulgação. 

Em face da exigência de lei em sentido estrito, a violação do princí
pio da legalidade mostra-se evidente, até porque a Constituição tratou 
de dispor acerca de matérias transitórias no ato específico e não deixou 
margem de dúvidas quanto à sua própria aplicação. No mais, a Consti
tuição deve ser observada e aplicada ética e honestamente, sob pena de 
violar o princípio da máxima força normativa de seu conteúdo. 

Konrad Hesse (1991: 21-2) explica o conteúdo e alcance desse princí
pio em lição que não demanda explicação, cujas palavras falam por si: 

Todos os interesses momentâneos - ainda quando não realiza
dos - não logram compensar ganho resultante do comprovado 
respeito à Constituição, sobretudo naquelas situações em que 
sua observância se revela incômoda. Como anotado por Walter 
Burckhardt, aquilo que é identificado como vontade da Cons
tituição "deve ser honestamente preservado, mesmo que, para 
isso, tenhamos de renunciar a alguns benefícios, ou até a algu
mas vantagens justas. Quem se mostra disposto a sacrificar um 
interesse em favor da preservação de um princípio constitucio
nal fortalece o respeito à Constituição e garante um bem da vida 
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indispensável à essência do Estado democrático". Aquele que, 
ao contrário, não se dispõe a esse sacrificio, "malbarata, pouco 
a pouco, um capital que significa muito mais que todas as van
tagens angariadas, e que, desperdiçado, não mais será recupe
rado". 

Ademais, a adoção de posturas equivocadas no passado em ma
téria de meio ambiente e de energia nuclear, explicáveis pelo estado de 
exceção democrática então vigente e escusáveis em razão da até então 
diminuta evolução do direito ambiental brasileiro, não justificam nem 
permitem que se pratiquem as mesmas posturas no presente, quando 
o ordenamento exige outros parâmetros em matéria de prevenção de 
danos ao meio ambiente e especialmente em matéria nuclear. 

6 Marco legal em matéria nuclear: inadequação à 
Constituição de 1988 

A decisão de se construir uma usina nuclear no país amadureceu 
durante a década de 1960, em meio ao propalado milagre econômico 
e sob a égide da chamada doutrina da seguran~a nacional. A defini
ção da localização da Central Nuclear Almirante Alvaro Alberto se deu 
na década de 1960 e a usina começou a ser construída em 1971, sob o 
regime jurídico da Lei 4.118, de 27/08/1962, revogada expressamente 
apenas em parte, que dispõe: 

Art. 12 . Constituem monopólio da União: 

I-A pesquisa e lavra das jazidas de minérios nucleares localiza
dos no território nacional; 

II- O comércio dos minérios nucleares e seus concentrados; dos 
elementos nucleares e seus compostos; dos materiais fisseis e 
férteis, dos radioisótopos artificiais e substanciais e substâncias 
radioativas das três séries naturais; dos subprodutos nucleares; 

III - A produção de materiais nucleares e suas industrializa
ções. 

Parágrafo único. Compete ao Poder Executivo, VETADO, orientar 
a Política Nacional de Energia Nuclear. 

Embora não revogado expressamente, evidentemente que o par~
grafo único do art. 12 da Lei 4.118/1962, se recepcionado pela Consti
tuição em vigor, precisa ser contextualizado e harmonizado com seus 
princípios. Ora, não há como a União prescindir, no exercício de sua 
competência material e legislativa em matéria de energia nuclear, da 
manifestação do Congresso N acionai, para, em total confronto com o 
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texto constitucional, definir suas políticas a partir de decisão unilateral 
do Poder Executivo - ainda que fundada em manifestação colegiada 
do Conselho Nacional de Política Energética, órgão integrante e de as
sessoramento da Presidência da República, a teor do inciso N do § 12 
do art. 12 da Lei 10.683/2003 (convertida da MPV 103/2003, organiza a 
Presidência da República e os Ministérios), com a redação dada pela 
Lei 10.689/2004. 

Repare-se no veto do presidente da República a parte do pará
grafo único do art. 12 da Lei 4.118/1962, excluindo a expressão "por 
intermédio do Ministério das Minas e Energias", por considerar que se 
tratava de assunto que afeta diretamente a segurança nacional, visan
do concentrar o poder de dispor sobre energia e atividades nucleares 
exclusivamente nas mãos do presidente da República. Conquanto esse 
entendimento seja louvável do ponto de vista de que não seria reco
mendável delegar a um ministério a decisão sobre política tão delicada, 
tal disposição concentradora de poder não encontra guarida no regime 
constitucional que veio a lume com a Carta Política de 1988, de ênfase 
democrática, exigindo a participação do Congresso Nacional e a obser
vação de·todo o arcabouço normativo ambiental alusivo à matéria. 

Hoje, além da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), 
que nem sequer tem assento no Conselho Nacional de Política Ener
gética (CNPE), não há um órgão além do próprio CNPE para tratar da 
política nuclear para o país. 

A Lei 6.189, de 16/12/1974, mesmo após as alterações realizadas 
pela Lei 7.781, de 27/06/1989 -já na vigência da Constituição de 1988 
-, não trouxe nenhuma novidade no sentido de adequar a política 
nuclear do país às exigências da Carta de 1988, mantendo, no geral, as 
competências da CNEN em matéria de política e ciência nuclear e, na 
forma do art. 10, fixando nas mãos do Poder Executivo a decisão sobre 
instalação de usina, ouvidos os órgãos competentes - fortalecendo, 
destarte, o poder consultivo do CNPE? 

Repare-se ainda que a Lei 9.478, de 06/08/1997, ao instituir o Con
selho Nacional de Política Energética (CNPE), no § 22 do seu art. 22, 

dispôs que "o CNPE será regulamentado por decreto do Presidente da 

7 "Art. 10. A autorização para a construção e operação de usinas nucleoelétricas 
será dada, exclusivamente, à Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 
e a concessionárias de serviços de energia elétrica, mediante ato do Poder 
Executivo, previamente ouvidos os órgãos competentes. (Redação dada pela 
Lei 7.781, de 1989.)" 
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República, que determinará sua composição e a forma de seu funcio
namento". 

Com efeito, através do Decreto 3.520, de 21/06/2000, foi regula
mentado o CNPE, sendo ele composto, conforme alteração promovida 
pelo Decreto 5.793, de 27/06/2006, pelo "Ministro de Estado das Minas 
e Energia, que o preside, além dos Ministros da Ciência e Tecnologia, 
do Planejamento, da Fazenda, do Meio Ambiente, do Desenvolvimen
to, Chefe da Casa Civil, da Integração Nacional, da Agricultura, um 
representante dos Estados, um da sociedade civil e um das Universida
des, os dois últimos especialistas em energia". 

Como se vê, não há nenhum membro do Congresso Nacional e a 
participação da sociedade civil é excessivamente minoritária, inexistin
do qualquer especialista em energia nuclear. Demais disso, recaindo a 
composição da maioria dos membros em chefes de pastas nomeados 
pelo próprio presidente da República, demissíveis ad nutum, fica evi
dente que o poder se encontra centralizado nas mãos deste e, inexora
velmente, que se descumpriu a Constituição, cuja matriz ideológica é 
claramente de natureza democrática e, neste viés, quis o máximo pos
sível permitir que apenas o próprio povo assumisse, através de seus 
representantes no Congresso Nacional, os riscos de tão importante res
ponsabilidade. 

A crítica mais abalizada é do mestre Paulo Affonso Leme Macha
do (2002: 796): 

O art. 11 da Lei 4.118/62 enumerou requisitos para a nomeação 
dos cidadãos que dirigem a CNEN. Sem embargo das melhores 
qualidades que possam ter os cinco membros desse importante 
colegiado, depara-se com a necessidade de reforrnulação de sua 
composição: ampliação de seu quadro e necessidade de prévia 
aprovação do Congresso Nacional. Estão ausentes da CNEN as 
associações científicas de grande envergadura e representativi
dade no País e as associações ambientais que ajudam a fiscalizar 
a deterioração ambiental. 

Embora a Lei não tenha dado ao CNPE o poder para decidir acer
ca de localização e construção de usinas - nem poderia, em face da 
disposição constitucional e por ter aquele conselho nítido caráter con
sultivo -, o peso de suas manifestações e proposições jamais deixará 
de ser levado em consideração. 

Ademais, é de se ressaltar que o CNPE não é vocacionado à dis
cussão e formulação da questão nuclear. Todo o seu arcabouço norma
tivo -instaurado a partir da Lei 9.478/1997, que o instituiu -é volta-
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do de forma abrangente para a política energética do país, envolvendo 
todas as matrizes em aproveitamento e estudo no país, sem a mínima 
especificidade no campo nuclear ou me~mo, ainda que por decreto, 
ter na sua composição, necessariamente, um especialista na matéria (o 
CNPE pode até ter um especialista em matéria de energia nuclear, po
rém a lei não o exige). 

Com efeito, a leitura do art. 22 da Lei 9.478/1997 permite entrever 
que não houve preocupação em delimitar as ações do CNPE aos dita
mes constitucionais no que conceme à energia nuclear, verbis: 

Art. 2° Fica criado o Conselho Nacional de Política Energética 
- CNPE, vinculado à Presidência da República e presidido pelo 
Ministro de Estado de Minas e Energia, com a atribuição de pro
por ao Presidente da República políticas nacionais e medidas 
específicas destinadas a: 

I - promover o aproveitamento racional dos recursos energéti
cos do País, em conformidade com os princípios enumerados no 
capítulo anterior e com o disposto na legislação aplicável; 

II - assegurar, em função das características regionais, o supri
mento de insumos energéticos às áreas mais remotas ou de di
fícil acesso do País, submetendo as medidas específicas ao Con
gresso Nacional, quando implicarem criação de subsídios; 

III - rever periodicamente as matrizes energéticas aplicadas às 
diversas regiões do País, considerando as fontes convencionais 
e alternativas e as tecnologias disponíveis; 

IV - estabelecer diretrizes para programas específicos, corno os 
de uso do gás natural, do carvão, da energia terrnonuclear, dos 
biocornbustíveis, da energia solar, da energia eólica e da energia 
proveniente de outras fontes alternativas (Redação dada pela 
Lei 11.097, de 2005); 

V - estabelecer diretrizes para a importação e exportação, de 
maneira a atender às necessidades de consumo interno de pe
tróleo e seus derivados, gás natural e condensado, e assegurar 
o adequado funcionamento do Sistema Nacional de Estoques 
de Combustíveis e o cumprimento do Plano Anual de Estoques 
Estratégicos de Combustíveis, de que trata o art. 42 da Lei 8.176, 
de 8 de fevereiro de 1991; 

VI - sugerir a adoção de medidas necessárias para garantir o 
atendimento à demanda nacional de energia elétrica, conside
rando o planejamento de longo, médio e curto prazos, podendo 
indicar empreendimentos que devam ter prioridade de licitação 
e implantação, tendo em vista seu caráter estratégico e de inte
resse público, de forma que tais projetos venham assegurar a 
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otimização do binômio modicidade tarifária e confiabilidade 
Sistema Elétrico (Incluído pela Lei 10.848, de 2004).8 

Considerando-se as exigências impostas pela Constituição F 
de 1988 à União, detentora da competência exclusiva, material e 
bém legislativa em matéria de jazidas, mineração, energia e 
nucleares, é de se concluir que a importância dada pelo 
em matéria nuclear foi muito maior do que a que foi dada pelo 
dor ordinário. Este, no exercício de sua atividade constitucional 
pua - legislar -, tem negligenciado seriamente os ditames 
estabelecidos na Constituição e, em consequência, o Poder ~"'"'-L"'"'" 
faz vista grossa a eles com base tão só em competências · 
cionalmente estabelecidas e, aproveitando-se de previsões catastróficas 
anunciadas quanto à possível carência de energia, passa a dispor de 
competências que, ainda que por lei lhe tenham sido asseguradas9, não 
têm o condão de revogar as competências constitucionais previamente 
fixadas. 

7 Conclusões 

À vista de tudo o que se discutiu no presente artigo, uma primei
ra conclusão é a de que o programa nuclear brasileiro tem palmilha
do caminhos d ivorciados do princípio constitucional da eficiência da 
administração pública: a proposta de construção da usina de Angra 
3 dificilmente resistiria a uma análise séria a partir dos vetores que 

8 O objetivo primordial da Lei 9.478, de 1997, foi criar a Agência Nacional do 
Petróleo (ANP). Em nenhum momento, trata de energia nuclear, nem sequer 
estatui diretrizes, princípios ou mesmo menciona a expressão "nuclear". O 
inciso IV do art. 211 é a única oportunidade em que a Lei menciona a expressão 
"terrnonuclear". 

9 Não se pode falar, pelo menos até que haja manifestação definitiva do Supre
mo Tribunal Federal de inconstitucionalidade das leis que outorgam compe
tência ao presidente 'da República em matéria de autorização para instalação, 
no exclusivo âmbito de sua competência executiva, de equipamento nuclear, 
pois tais normas, por inferiores, não invalidam a Constituição, be~ como 
porque o ato complexo não é matéria estranha ao direito admini~tr~tiv~ que 
o conceitua corno sendo aquele cuja validade depende da extenonzaçao de 
mais de uma manifestação de vontade, provindas essas de órgãos distinto_s, 
na consecução do processo decisório. Destarte, o que ocorre de fato é a inércta 
do Congresso Nacional no que tange a produzir diploma legal de sua compe
tência em matéria nuclear, deixando para o Executivo a tarefa concernente a 
sua implantação física. 
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caracterizam esse princípio fundamental. Aliás, todo o projeto Angra 
deiXa a desejar quanto a sua própria eficiência econômica, pois a ener
gia que produz está muito aquém das necessidades e do custo já supor
tado pelo Tesouro Nacional na execução das duas primeiras usinas e 
na manutenção dos equipamentos da terceira até o presente momento, 
sem nem sequer consultar os custos que ainda advirão quando de seu 
descomissionamento e fechamento definitivo, duas etapas caríssimas, 
complementares e diferenciadas cujos custos e dificuldades o Brasil 
ainda não conhece. 

Segundo dados do governo, Angra 3 já consumiu R$ 1,5 bilhão, 
devendo entrar em funcionamento apenas em 3 de maio de 2014 a um 
custo de mais R$ 7,2 bilhões para a conclusão e implantação dos seus 
1.350 MW de potência instalada, sem incluir os custos de manutenção 
até lá - que hoje já são da ordem de U$ 20 milhões. Se comparada à 
usina de Estreito, maior hidroelétrica hoje em construção no país, a um 
custo de 3,3 bilhões de dólares e com produção estimada em 1.087 MW, 
a energia de Angra 3 sairá 25% mais cara que a de Estreito: R$ 7,047 
milhões por MW-médio em Angra 3 ante R$ 5,650 milhões por MW
médio em Estreito. 

Conclui-se, portanto, do ponto de vista do princípio constitucio
nal da eficiência, na esteira dos critérios defendidos pelos doutrinado
res Diógenes Gasparini e Dirley da Cunha Júnior, que: 

a) Angra 3 não atende à eficiência à vista da exigência da perfei
ção, dado o elevado custo financeiro e ambiental e o lixo radioativo 
que produzirá, assumindo ainda fundados riscos de causar danos a 
terceiros, gerando a obrigatoriedade de o Estado responder por esses 
danos. 

b) Também não atende à eficiência quanto à exigência de rapidez, 
porque, ainda que se cumprissem os prazos previstos pelo governo, o 
seu funcionamento apenas em 2014 nada representaria para o país em 
face de sua iminente necessidade, já prevista para 2010; 

c) Por fim, igualmente não atende ao princípio da eficiência quan
to à rentabilidade, pois os agentes do mercado ofereceriam energia de 
outras fontes em valores inferiores ao custo da oferecida pela Eletronu
clear, obrigando o governo a subsidiar a energia produzida pela em
presa pública. 

Demais disso, a autorização para a construção da usina não obser
vou as exigências explícitas previstas na Constituição para a explora
ção da energia nuclear, mineração e localização de novas usinas quanto 
à edição de lei em sentido estrito e autorização material e específica do 
Congresso Nacional. 
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No que tange aos princípios ambientais, especialmente da precau
ção e da prevenção, ficam descumpridos, o que se evidencia no açoda
mento do chefe do Poder Executivo ao afirmar que o programa nuclear 
brasileiro é infenso a riscos e danos. Tal assertiva só demonstra um 
total desconhecimento dos critérios constitucionais e legais atinentes à 
matéria, bem como da complexidade causal da questão. 

Demais disso, no dizer de Paulo Affonso Leme Machado, a admi
nistração pública que se omite no prever e precaver danos para o ser 
humano e o meio ambiente incorre em ofensa ao princípio constitucio
nal da eficiência. 

O fato de o projeto Angra 3 integrar o antigo programa nuclear 
brasileiro não autoriza o governo a tratá-la como uma usina já existen
te, para negar vigência ao texto constitucional em vigor, pois os erros 
do passado em matéria de meio ambiente e de energia nuclear, expli
cáveis pelo estado de exceção democrática então vigente e escusáveis 
pela parca evolução do direito ambiental ao tempo da aprovação da 
matéria, não justificam nem permitem que se pratiquem os mesmos 
erros no presente, em total descumprimento da Carta Magna, que lhe 
concedeu novo e adequado tratamento. Aqui, diversamente da tese do 
governo, aplica-se o princípio da supremacia da Constituição, ou, no 
dizer de Konrad Hesse, o princípio de sua máxima força normativa. 

O legislador ordinário tem negligenciado este princípio em maté
ria de energia nuclear - onde o constituinte foi pródigo em cuidados 
-,permitindo uma invasão de sua seara pelo Poder Executivo, cuja re
gulamentação da política energética e de seus órgãos consultivos e exe
cutórios passa a suplantar exigências constitucionais em face da inação 
ou negligência do Poder Legislativo em matéria de energia, jazidas e 
aproveitamento nuclear. 

Em consequência, a estrutura governamental voltada para a po
lítica energética como um todo, embasada em arcabouço normativo 
voltado para as demais espécies de aproveitamento energético, passa 
a disciplinar a sensível matéria de energia nuclear, embora desprovida 
de legitimidade constitucional para tal. A autorização para a constru
ção de Angra 3 padece, pois, além da violação dos princípios da legali
dade e da eficiência, de vício ético decorrente da violação do princípio 
da força normativa da constituição, conforme explicitado por Konrad 
Hesse. 
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Princípio da prevenção ambiental como 
fundamento para busca e apreensão 

Gustavo Soratto Uliano1 

1 Princípio da prevenção 

O princípio da prevenção é um dos princípios fundamentais do 
direito ambiental. Exige que o poder público e a coletividade se abste
nham de praticar condutas potencialmente lesivas ao meio ambiente. 
Mais do que isso, o princípio da prevenção, em razão de sua amplitude, 
exige a atuação positiva do poder público e da coletividade na defesa do 
meio ambiente, impondo a adoção de medidas preventivas quando haja 
suspeita de ocorrência de dano ambiental. 

Difere-se o princípio da prevenção do princípio da precaução. O 
princípio da prevenção é aplicado a atividades cujos impactos ambien
tais já são conhecidos. Já o princípio da precaução "é aquele que de
termina que não se produzam intervenções no meio ambiente antes 
de ter certeza de que estas não serão adversas para o meio ambiente" 
(Antunes, 2005: 36). 

A efetividade do princípio da prevenção se impõe em razão da 
incerteza quanto à reparação do dano ambiental. O dano ambiental, 
apesar de compensável, em regra, é irrecuperável. 

Sobre o assunto, oportuno trazer à colação trecho da obra de Pau
lo de Bessa Antunes (2005: 247-8): 

1 Juiz federal substituto da 2D Vara da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG. 
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Por muito que se tenha falado sobre o assunto, a realidade é 
que, até hoje, não existe um critério para a fixação do que, efeti
vamente, constitui o dano ambiental e como este deve ser repa
rado. A primeira hipótese a ser considerada é a repristinação do 
ambiente agredido ao seu status quo ante. Todos nós sabemos que 
não é simples a reconstrução de um local degradado. Muitas vezes, a 
degradação de um determinado local implicou a extinção de uma espé
cie vegetal, por exemplo. Evidentemente que, no caso, não será possível 
a plantação de novas plantas semelhantes àquelas que foram destruí
das. Como proceder? A morte de um animal ou de uma planta, como 
pode ser recompensada? 

A incerteza quanto à reparação de danos ambientais faz da pre
venção uma atividade fundamental para a manutenção do equilíbrio 
do meio ambiente. 

Atento à importância da prevenção ambiental, o poder constituin
te incluiu na Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, caput, a 
prevenção ambiental como princípio, impondo ao poder público e à 
coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente ecolo
gicamente equilibrado: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologi
camente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o de
ver de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações". 

Nesse sentido decidiu o Tribunal Regional Federal da lll Região: 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO AMBIENTE. 

MANUTENÇÃO DE REGISTRO E AUTORIZAÇÃO PARA PRODUÇÃO E CO

MERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO CHOPE EM GARRAFA PET (POLIETILENO 

TEREFTALATO) OU OUTRAS EMBALAGENS PLÁSTICAS POTENCIALMENTE 

POLUIDORAS. CONDICIONAMENTO A ESTUDO DE I MPACTO AMBIENTAL 

E DE MEDIDAS EFICAZES PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILI

DADE. 

I-A tutela constitucional, que impõe ao Poder Público e a toda 
coletividade o dever de defender e preservar, para as presentes e 
futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e funda
mental, feito bem de uso comum do povo (CF, art. 225, caput), já 
instrumentaliza, em seus comandos normativos, o princípio da 
precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério 
de uma determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão 
mais conservadora, evitando-se a ação) e a consequente preven
ção (pois uma vez que se possa prever que uma certa atividade 
possa ser danosa, ela deve ser evitada), exigindo-se, assim, na 
forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencial-
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mente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade 
(CF, art. 225, § 12, IV). 

II - Se a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, no Bra
sil (Lei 6.938, de 31/08/1981) inseriu como objetivos essenciais 
dessa política pública "a compatibilização do desenvolvimen
to econômico e social com a preservação da qualidade do meio 
ambiente e do equilíbrio ecológico" e "a preservação e restau
ração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racio
nal e disponibilidade permanente, concorrendo para a manu
tenção do equilíbrio ecológico propício à vida" (art. 42, incisos 
I e VI), a configurar, no plano fático, o verdadeiro desenvolvi
mento sustentável, deve ser mantida a suspensão de atividade 
de distribuição de produto denominado de cerveja, inclusive 
a cerveja não pasteurizada no envase (chope), em vasilhames 
plásticos, até que seja submetida a autorizaçã~ do Ministé~o ~a 
Agricultura a Estudo Prévio de Impacto Ambiental, pelo orgao 
competente, com determinação para que o responsável por sua 
produção dê-lhe a destinação adequada, de forma a propiciar a 
referida manutenção do equilíbrio ecológico. 

III-Apelação desprovida. Sentença confirmada. 

(AMS 2006.34.00.009512-7/DF, relator: desembargador federal 
Souza Prudente, 6a Turma, DJ de 13/08/2007, p . 79). (Grifo nos
so.) 

2 Princípio da prevenção como fundamento para busca e 
apreensão 

O princípio da prevenção, "essencial à sadia qualidade de vida", 
irradia seus efeitos a todos os ramos do direito. Paulo de Bessa Antu
nes (2005: 47) vai mais longe ao tratar da relação do direito ambiental 
com os demais ramos do direito e, com acerto, afirma que "o Direito 
Ambiental penetra os outros ramos do Direito e faz com que estes assi
milem as preocupações de proteção ambiental". 

Paulo Afonso Brum Vaz (2006: 157) acrescenta que a necessidade de 
preservação ambiental motivou, inclusive, a tipificação penal de con
dutas lesivas ao meio ambiente. Diz o seguinte o ilustre desembarga
dor federal : "A importância que a preservação ambiental tem assumido 
ao longo dos últimos anos fez com que as condutas que lhe são lesi:as 
fossem também reguladas pelo Direito Penal. Reconhece a doutnna 
que a tutela penal, pela sua indiscutível eficácia dissuasória, presta-se 
melhor a prevenir as agressões ao meio ambiente. Sabe-se que as san-
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ções civis e administrativas não têm a mesma força intimidatória da 
sanção penal" . 

Na esfera processual penal, o princípio da prevenção passa a ter 
considerável relevância, pois pode auxiliar o Poder Judiciário na toma
da de medidas acautelatórias ou coercitivas, destinadas a investigar ou 
coibir a prática de ilícitos penais lesivos ao meio ambiente. 

Especificamente no caso de pedido de busca e apreensão em in
vestigação de ilícito penal ambiental, o princípio da prevenção tem re
levância ímpar. 

A busca e apreensão, medida de caráter excepcional, em regra, 
somente pode ser deferida pelo Poder Judiciário quando imprescin
dível para a investigação criminal, pois se trata de medida restritiva à 
inviolabilidade de domicílio, garantia constitucional prevista no art. 52, 

XI, da Constituição Federal de 1988: "a casa é asilo inviolável do indiví
duo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, 
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, 
ou, durante o dia, por determinação judicial". 

Por força do disposto no art. 240 do Código de Processo Penal, 
dispositivo legal que ampara a busca e apreensão, a referida medida 
somente pode ser concedida quando "fundadas razões a autorizarem" 
(§ 1 2f Ou seja, o órgão jurisdicional, ao ordenar busca e apreensão, 
deverá explicitar os motivos que o convenceram a permitir a invasão 

2 Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 
§ 1<> Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autoriza
rem, para: 
a) prender criminosos; 
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsifi
cados ou contrafeitos; 

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime 
ou destinados a fim delituoso; 
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, 
quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil 
à elucidação do fato; 
g) apreender pessoas vítimas de crimes; 
h) colher qualquer elemento de convicção. 
§ 2<> Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que 
alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f 
e letra h do parágrafo anterior. 
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da esfera domiciliar do cidadão, justificando a razoabilidade e impres
cindibilidade da medida restritiva. 

Rogério Lauria Tucci (2004: 401) diz o seguinte acerca dos funda
mentos para a busca e apreensão: 

Com efeito, tomando-se necessária a efetuação de busca e apre
ensão domiciliar, a autoridade administrativa, especialmente a 
policial, terá necessidade de obter a correspondente ordem ju
dicial para efetuá-la. E, para obtê-la, terá que justificar devida
mente o respectivo pleito, demonstrando sua imprescindibilida
de, oportunidade e conveniência. 

É, portanto, à vista dessa inafastável justificação, apreciada de 
plano pelo magistrado, que haverá lugar para a determinação 
judicial, igualmente fundamentada (cf. inc. IX do art. 93 da CF). 

Ocorre que, em caso de suspeita da prática de infração penal le
siva ao meio ambiente, o princípio da prevenção vem atenuar o rigor 
dos requisitos legais exigidos para a concessão de ordem de busca e 
apreensão, pois, nesse particular, a busca e apreensão não terá apenas 
função acautelatória da prova, servindo, também, para impedir ou fazer 
cessar eventual atividade criminosa lesiva ao meio ambiente, evitando, assim, 
a ocorrência de dano ambiental, muitas vezes irreparável. A existência 
de "robustos indícios de autoria e materialidade" não deve ser impres
cindível para o deferimento de busca e apreensão quando se tratar de 
possível prática de crime ambiental, diversamente do que ocorre na 
investigação dos demais delitos3

. No caso de crimes ambientais, ha
vendo quaisquer indícios, desde que provenientes de fontes confiáveis 
do juízo, acerca da ocorrência de conduta criminosa lesiva ao meio am
biente, a busca e apreensão pode e deve ser deferida, pois o princípio 
da prevenção ambiental exige atuação imediata do Poder Judiciário. 

3 O TRF 1 ~ Região, ao decidir a Apelação Criminal 2007.37.02.001396-7/MA, 
cujo objeto era a busca e apreensão em procedimento criminal que investi
gava o crime de roubo, decidiu: "Se não há nos autos indícios robustos de 
autoria e materialidade, não há que se fazer a busca e apreensão". Em outra 
decisão, assim decidiu: "Na espécie, observa-se a presença dos pressupostos 
jurídicos autorizadores da medida de busca e apreensão, haja vista a exis
tência de robustos indícios de materialidade do crime, sendo que a referida 
ordem afigura-se como medida necessária para descobrir e apreender ele
mentos relacionados com o delito em foco" (ACR 2006.34.00.024191-1/DF, re
latora: juíza federal Rosimayre Gonçalves de Carvalho (conv.), 4~ Turma, D/ 
de 06/11/2007, p. 85). 
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Um exemplo do que foi dito acima ocorreu em recente procedi
mento criminal distribuído à 2ª Vara da Subseção Judiciária de Uber
lândia/MG4. No referido procedimento, foi requerida pelo Ministério 
Público Federal a expedição de mandado de busca e apreensão de ins
trumentos utilizados em pesca predatória no município de Prata/MG. 
O pedido de busca e apreensão tinha como fundamento notícia sobre 
a ocorrência de pesca predatória em seis propriedades localizadas às 
margens dos rios Tijuco e Prata, afluentes do rio Paranaíba, durante o 
período da piracema5

. Os fatos chegaram ao conhecimento do Minis
tério Público Federal por comunicação do Instituto Estadual de Flores
tas (IEF), todavia sem provas conclusivas acerca da materialidade da 
conduta. Levando-se em consideração que a suposta pesca predatória 
estava sendo realizada no período da piracema e que os rios Tijuco e 
Prata são berçários naturais das espécies existentes no rio Paranaíba, 
foi autorizada a busca e apreensão com base nas informações presta
das pelo IEF, pois a infração penal em apuração, caso não cessada, po
deria causar a extinção de várias espécies de peixe da região. O dano 
ambiental seria, portanto, irreparável, não podendo aguardar eventual 
instrução criminal. Realizada a busca, foram apreendidas várias redes, 
uma tarrafa e outros instrumentos utilizados para pesca predatória, as
sim como duas armas de fogo e diversas munições em quatro das seis 
propriedades em que foram realizadas as diligências. 

Portanto, a aplicação do princípio da prevenção na expedição de 
imediata ordem de busca e apreensão, no caso concreto, efetivamente 
evitou a ocorrência de danos ambientais irreparáveis no município de 

4 Medida Cautelar de Busca e Apreensão 2008.38.03.001498-2, distribuída em 
27/02/2008 à 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG. 

5 "Na língua Tupi, piracema é a palavra que quer dizer 'saída dos peixes para 
a desova'. Os índios já observavam que alguns peixes saíam dos lagos e baías 
em movimentos migratórios que culminavam com a reprodução, e, mesmo 
nos dias de hoje, essa ainda é a palavra que melhor traduz toda a comple
xa sequência do processo reprodutivo dos peixes em condições ambientais 
propícias.[ ... ] Durante a piracema, o apelo para conservação da espécie é tão 
intenso que os peixes se descuidam de suas estratégias de proteção. Tomam
se presa fácil. A viagem de centenas de quilômetros os deixa extenuados, 
e muitos pescadores aproveitam-se dessa fragilidade para capturá-los facil
mente, e em grandes quantidades. Agindo desse modo, interferem em todo 
o processo de perpetuação da espécie e renovação dos estoques, que será 
sentido na diminuição do tamanho dos peixes e na quantidade disponível 
para a pesca nos anos subsequentes. Por isso é tão importante a proteção dos 
peixes na época da piracema". Disponível em: http://www.ibama.gov.br. 
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Prata/MG, danos que afetariam toda a população que utiliza o rio Pa
ranaíba para a pesca esportiva e de subsistência. 

Conclui-se, assim, que a preservação ambiental é um princípio 
que deve ser levado em consideração quando da tomada de quaisquer 
medidas judiciais, pois os trágicos efeitos da poluição e degradação 
ambiental colocam em risco a própria existência humana, uma vez que, 
como já dito, os danos ambientais são, em regra, irreparáveis. 
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Mutações da jurisprudência ambiental no âmbito 
do Tribunal Regional Federal da 1 a Região 

Carlos Henrique Borlido Haddad1 

1 Introdução 

A pesquisa e o uso de decisões judiciais são os instrumentos do 
ofício quotidiano do jurista prático, cujo emprego faz-se ágil por meio 
de sistemas de informática e de bancos de dados (Taruffo, 2007: 711). O 
recurso aos precedentes judiciais não é prática exclusiva dos ordena
mentos jurídicos do common law. A análise de julgados de cortes euro
peias e nacionais, vinculadas ao sistema do civillaw, revela a tendência 
de cada vez mais se utilizar arestos na formação da argumentação jurí
dica destinada à interpretação da regra de direito. A aplicação dos pre
cedentes judiciais e a conformação da jurisprudência nacional estão em 
desenvolvimento, se comparadas, por exemplo, às dos Estados Uni
dos, onde a técnica de vinculação a julgados anteriores e de alteração 
de antigos posicionamentos jurisprudenciais encontra-se em patamar 
de evolução superior. 

A despeito de o precedente ser sempre uma decisão relativa a caso 
particular, o significado da regra jurídica usada como critério de deci
dir tem ampla abrangência se o caso futuro é diretamente conexo com 
a causa concreta que foi julgada. Típica característica do precedente ju-

1 Juiz federal da Vara única da Subseção Judiciária de Marabá/PA. Mestre e 
doutor em ciências penais pela UFMG. 
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dicial é a capacidade de universalização da decisão judicial, que passa 
a ser aplicada a questões similares, seja a título de ratio decidendi, seja 
sob a forma de obter dictum. 

O papel primordial das cortes supremas seria assegurar o con
trole de legitimidade por meio da fixação de precedentes destinados 
a projetarem-se como pontos de referência para decisões dos demais 
juízes. Em palavras de Taruffo (2007: 723), a função típica seria garantir 
o respeito uniforme da lei através de decisões universalizantes e pro
jetadas para o futuro. Isso não importa, ao inverso, que os tribunais de 
segunda instância devam olvidar esse papel unificador da jurisprudên
cia, a despeito de se dedicar, em regra, à análise de aspectos fáticos, e 
não apenas jurídicos, das causas que lhe são submetidas. 

Através do presente trabalho, pretende-se discorrer acerca dos 
precedentes judiciais e da jurisprudência brasileira, sempre em com
paração com o tratamento da matéria no common law. Para tanto, se
lecionou-se peculiar ramo do direito sobre o qual se deterá a análise, 
em virtude do caráter atual e da relevância superlativa de seus postu
lados: o direito ambiental. Identificada a matéria sobre a qual será feita 
a análise, optou-se por selecionar específico tribunal, a fim de se aferir 
o grau de observância aos precedentes judiciais e à formação da juris
prudência. A escolha recaiu sobre o Tribunal Regional Federal da 1 a 

Região, porquanto sua área de jurisdição engloba todos os estados da 
região Norte, onde a utilização e exploração da floresta amazônica, por 
sua relevância, geram profundas discussões de direito ambiental. Não 
se deve omitir que a opção pelo Tribunal Regional Federal da 1 ªRegião 
também foi provocada pelo vínculo que o autor do presente trabalho 
mantém com a corte, a cujos precedentes necessariamente recorre para 
fundamentar sentenças e decisões. 

Reconhecendo-se a necessidade de esclarecimento de conceitos e 
optando-se por selecionar três temas a seguir mencionados, tencio~a
se examinar em que medida a cultura do respeito aos precedentes JU
diciais ou às técnicas de sua reversão informa os acórdãos do Tribunal 
Regional Federal da 1 ª Região na seara do direito ambiental. 

2 Precedente, leading case e jurisprudência 

Na antiga Roma, a jurisprudência teve atuação mais larga ~o qu~ 
hoje se lhe atribui. Assim acontecia porque aos pretores cabia o JUS edt
cendi: por meio de editos declaravam como seria a justiça administrad.a 
no ano futuro e, desse modo, completavam e corrigiam o direito VI

gente (Maximiliano, 1984: 176). Posto que seja comparativamente menor 
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a influência dos precedentes e da jurisprudência no direito moderno, 
exibem notabilidade pela capacidade de revelar a viva aplicação e in
tegração da lei. 

"Precedente e giurisprudenza" é o título de artigo elaborado por 
Michele Taruffo, publicado na Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura 
Civile. O autor, como não poderia deixar de ser, estabeleceu a diferen
ciação entre precedentes judiciais e jurisprudência, e os conceitos ex
traídos são perfeitamente incorporados ao ordenamento brasileiro. Há, 
antes de tudo, uma distinção de caráter quantitativo (Taruffo, 2007: 711). 

Quando se fala em precedente, faz-se referência a uma decisão profe
rida em caso particular, ao passo que, ao se aludir à jurisprudência, 
abrange-se pluralidade mais ampla, obviamente, de decisões relativas 
a vários e diversos casos concretos. 

Um acórdão que se tenha constituído em regra importante, em 
torno da qual outras decisões gravitam, denomina-se leading case. O 
caso primeiro ou principal, por sua projeção, demanda especial aten
ção dos juízes, e de suas circunstâncias são frequentemente extraídas 
determinações de aplicação da lei sobre os pontos envolvidos e abor
dados, de modo que passa a funcionar como guia para subsequentes 
julgados (Black, 1990: 888). Em regra, o leading case é proferido pelos tri
bunais supremos de cada Estado e possui efeito quase vinculante para 
as instâncias inferiores. É notório, nos Estados Unidos, o leading case 
Marbury v. Madison, em que se declarou o princípio da supremacia do 
Poder Judiciário, que teria atribuições para controlar a constitucionali
dade das leis. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 
RHC 2.793, relativo ao caso do Conselho Municipal do Distrito Federal, 
deu início à doutrina brasileira do habeas corpus; ao apreciar o HC 3.527, 
em 1914, estabeleceu a possibilidade de controle jurisdicional do esta
do de sítio; e, em data mais recente, ao julgar o RE 416.601/DF, relator 
ministro Carlos Velloso, declarou a legitimidade da cobrança da Taxa 
de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA). Esta última decisão pas
sou a aplicar-se aos novos processos submetidos à apreciação das tur
mas ou à deliberação dos juízes que integram a Corte e viabilizou, em 
consequência, o julgamento imediato de causas que versavam sobre ,o 
mesmo tema, ainda que o acórdão plenário - que firmou o precedente 
no leading case - não tivesse sido publicado, ou, caso já publicado, ain
da não houvesse transitado em julgado. 

Por seu turno, a palavra "jurisprudência" pode ter, na linguagem 
jurídica, três significações diferentes: pode indicar a "ciência do direi
to", em sentido estrito, também denominada "dogmática jurídica" ou 
"jurisprudência"; pode referir-se ao conjunto de sentenças dos tribu-
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nais, em sentido amplo, e abranger tanto a jurisprudência uniforme 
como a contraditória; em sentido estrito, "jurisprudência" é apenas 0 

conjunto de sentenças uniformes e, nessa acepção, fala-se em "firmar 
jurisprudência" ou "contraria a jurisprudência" (Montoro, 1993: 352). 

A jurisprudência é constituída por agrupamentos de acórdãos, e 
a reiteração das decisões conduz à elaboração de enunciados de súmu
las. A súmula é a jurisprudência mais consagrada, norteadora do en
tendimento sedimentado nas cortes de julgamento sobre determinado 
assunto. A sumulação da jurisprudência iniciou-se por volta do ano de 
1963, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, figurando inclusive no 
regimento interno da Corte, com vistas a organizar as teses jurídicas 
ali assentadas (Silva, 1998: 46). O Regimento Interno do Supremo Tri
bunal Federal, assim como de outros tribunais, prevê a elaboração de 
súmulas, e o art. 102, § 42, da norma aludida dispõe que a citação da 
súmula, pelo número correspondente, dispensará, perante o Tribunal, 
a referência a outros julgados no mesmo sentido. 

Firmados os conceitos, observa-se que o precedente fornece uma 
regra universalizante que pode ser aplicada como critério de decisão 
no caso sucessivo em face da identidade ou - como ocorre em regra -
da analogia entre o primeiro caso e os fatos da segunda causa (Taruffo, 

2007: 712). Quando se verificam essas condições, um único precedente é 
suficiente para fundamentar a decisão do caso posterior. O emprego da 
jurisprudência apresenta característica diversa. Normalmente, ~ata-se 
de enunciados concentrados em uma ou em poucas frases, que tem por 
objeto regras jurídicas. Os textos que constituem a jurisprudência não 
incluem os fatos que são objeto de decisão, de modo que a incidência 
da regra formulada em uma decisão anterior não se funda na analogia 
dos fatos, mas na subsunção da espécie sucessiva a uma regra geral 
(Taruffo, 2007: 713). A jurisprudência é constituída por agrupamentos de 
acórdãos e a reiteração das decisões conduz à elaboração de enuncia

dos de súmulas. 
Uma decisão isolada não constitui jurisprudência; é mister que se 

repita, e sem variações de fundo. O precedente, para constituir juris
prudência, deve ser uniforme e constante (Maximiliano, 1984: 184). Para 
evitar confusões, sempre prejudiciais no terreno científico, parece pre
ferível só chamar jurisprudência o uniforme e constante pronuncia
mento sobre uma questão de direito, por parte dos tribunais; e simples 
precedentes as deliberações das câmaras julgadoras e as decisões isola

das dos magistrados. 
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2.1 Direção dos precedentes 

A referência aos precedentes e à jurisprudência faz surgir a ideia 
de direção vertical, isto é, o magistrado que deverá decidir caso idêntico 
ou similar posta-se em grau inferior na hierarquia judiciária. Se a obe
diência às decisões prévias funda-se sobre a autoridade e a importância 
do órgão de que emanam, é natural que maior ascendência exerçam as 
cortes superiores, em regra, constituídas por juízes mais experientes, 
sobre os magistrados de primeiro grau. Quanto mais elevado o órgão 
que prolata a decisão, maior influência exercem os precedentes, o que 
pode ser facilmente constatado com as frequentes citações a arestos do 
Supremo Tribunal Federal. 

Se o comum são precedentes verticais em sentido descendente, 
por vezes, encontram-se exemplos de julgados produzidos por instân
cia inferior e adotados por órgão superior, em caráter ascendente. O 
Supremo Tribunal Federal, verbi gratia, fez referência a acórdãos do Su
perior Tribunal de Justiça para fundamentar julgado seu, como se ve
rifica no Mandado de Segurança 25.191/DF, relatora ministra Cármen 
Lúcia, decidido em 19/11/2007, e no Agravo Regimental nos Embargos 
de Declaração no Recurso Extraordinário 382.939/PR, relator ministro 
Celso de Mello, julgado em 15/02/2006 pelo Tribunal Pleno. 

Fala-se, também, em precedentes horizontais para indicar a força 
persuasiva que uma decisão pode ter em relação a órgão que esteja no 
mesmo nível daquele de que emana o julgado. A força persuasiva do 
precedente horizontal é sacada mais da persuasão dos argumentos e 
da qualidade intrínseca do julgado, uma vez que tende a vincular em 
menor grau se comparada à dos precedentes verticais. Centra-se na 
ideia de que o julgado, para constituir precedente, vale sobretudo pela 
motivação respectiva; o argumento científico tem mais peso do que o 
de autoridade (Maximiliano, 1984: 186). 

2.2 Ratio decidendi e obter dictum 

Nas decisões que criam precedentes, distingue-se o que é um 
holding, nos Estados Unidos, ou ratio decidendi, na Inglaterra, de um 
dictum. Holding é o que foi discutido e arguido perante o juiz e para 
cuja solução foi necessário "fazer" (criar/descobrir) a norma jurídica. 
Dictum é tudo que se afirma no acórdão, mas que não é decisivo para o 
deslinde da questão e, embora seja meramente persuasivo, tem impor
tância suasória para os tribunais subordinados e para o advogado, no 
aconselhamento de seus clientes (Soares, 2000: 42). 
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Ratio decidendi é o fundamento direto da decisão sobre específico 
caso. Obter dieta são todas aquelas afirmações e argumentos que se con
têm na motivação da decisão, mas que não constituem parte integrante 
da fundamentação jurídica, conquanto sejam úteis para a compreensão 
do julgado e de sua motivação. 

A distinção não passa despercebida por nossas cortes, pois julga
do do Supremo Tribunal Federal fez uso da diferenciação para decidir 
questão tributária2• Entretanto, a diferenciação não é aplicada com o 
necessário rigor, porquanto qualquer enunciação jurídica extraída de 
acórdão pode-se tomar precedente, sem que se verifique se foi a base 
mesma da decisão. Mesmo nos Estados Unidos tem-se afastado a exa
tidão de sua incidência, em virtude do aumento da carga de trabalho 
dos juízes de primeira instância, que passaram a interpretar extensiva
mente os holdings da Suprema Corte e atribuir maior peso aos dieta do 
que em tempos anteriores (Posner, 1999: 380). 

3 Vantagens e desvantagens da observância dos precedentes 

Existe grave fenômeno que representa um dos maiores fatores de 
crise do sistema judiciário, ao lado da morosidade. A aluvião incontro
lada de decisões acerca das mesmas questões e das mesmas normas 
gera igual descontrole na coerência entre elas e acarreta contradições 
inevitáveis e indesejadas. As mutações jurisprudenciais tomam-se co
muns e a insegurança na aplicação do direito, habitual. Falta o aperfei
çoamento da cultura do precedente. 

As mutações de jurisprudência causam grande mal. Se o tribunal 
altera a cada dia o posicionamento acerca da mesma questão, passará a 
ter escassa autoridade sobre os juízes de instância inferior, além de vio
lar o princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei, que tem caráter 
geral e indiscriminado. 

2 Ao se discutir acerca da possibilidade de revogação de lei complementar por 
lei ordinária, especificamente sobre a possibilidade de a isenção fiscal con
cedida pela Lei Complementar 70/1991 ter sido revogada pela Lei Ordinária 
9.430/1996, o Supremo Tribunal Federal indeferiu liminar requerida pela Fa
zenda Nacional na Reclamação 2475 contra decisão do Superior Tribunal de 
Justiça, que determinou a isenção, por parte das sociedades civis, da Cofins. 
O ministro relator, Carlos Velloso, ao apreciar o pedido de liminar, consi
derou a decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade 1 e 
ponderou que o aresto não teria assentado ser a Lei Complementar 70/19~1 
lei complementar simplesmente formal, apesar de ter sido dita em declaraçao 
incidental (obter dictum), durante o voto do ministro relator da ADC 1. 
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Por essa razão, as vantagens geradas pelo respeito aos preceden
tes, no quadro atual do sistema recursal, em que a morosidade oferece 
a tônica do funcionamento do Poder Judiciário e o conflito de deci
sões contraditórias é substancialmente prejudicial, são superiores às 
desvantagens eventualmente indicadas. A possibilidade de se oferecer 
tratamento igualitário às partes consiste no primeiro benefício. Casos 
futuros iguais ou semelhantes receberão a mesma solução dada pelo 
julgado prévio e afastarão a sensação de que os tribunais nacionais de
senvolvem atividade similar à de cassinos, qual seja, o patrocínio do 
jogo de azar. Reduzem-se as hipóteses de decisões contraditórias no 
seio do mesmo tribunal e evita-se que as partes, em posições similares, 
recebam tratamento absolutamente díspar, a depender do julgador ou 
da turma que examina o recurso. A previsibilidade é a segunda vanta
gem a ser mencionada. Uma vez que não haverá variação na decisão 
para os casos sucessivos, possibilita-se à parte prevenir-se acerca de 
futuros pleitos. Previsão de julgados conduz à segurança jurídica e a 
maior estabilidade nas relações sociais. Não se pode deixar de mencio
nar que o respeito aos precedentes gera economia, pois ou se evitam 
pleitos temerários que contrariam a jurisprudência estabelecida, ou se 
julgam com mais celeridade as causas cujas decisões estão previamen
te acertadas. Por fim, para o próprio Poder Judiciário, a observância 
aos julgados induz a maior respeito pela instituição, porque assume 
grande responsabilidade por zelar pela harmonia nas relações sociais 
e se toma credor dos méritos que essa estabilidade propicia à comuni
dade. 

A título de desvantagem e tomando de empréstimo crítica à ado
ção da súmula vinculante, assinala-se o risco de engessamento do Po
der Judiciário. A consideração do precedente resultaria em magistra
dos togados despojados de liberdade criativa, de consciência crítica e 
de vontade própria para decidir um razoável número de processos e 
de questões que lhe serão submetidas (Silva, 1998: 19). Contudo, a pere
ne manutenção de entendimento consubstanciado em precedente não 
destoa da duradoura permanência de singular interpretação da lei. 

Não se critica a possibilidade de modificação de entendimentos, 
nem se pugna pelo misoneísmo. A obsolescência do precedente para
digma em decorrência de mudanças das condições históricas, econô
micas ou sociais justifica eventual alteração jurisprudencial. O proble
ma não depende da circunstância de um tribunal mudar a orientação 
e não seguir passivamente os próprios precedentes. O problema surge 
quando a variação de entendimento é frequente, arbitrária, casual e 
destituída de justificação (Taruffo, 2007: 720). Sem estudo sério, motivos 
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ponderosos e bem examinados, não deve um tribunal mudar a orien
tação dos seus julgados; porque da versatilidade a tal respeito decor
re grande abalo para toda a vida jurídica da circunscrição em que ele 
exerce autoridade (Maximiliano, 1984: 185). 

Torna-se indispensável o estabelecimento de vínculo forma l do 
tribunal para seguir os próprios precedentes e para conferir elevado 
grau de força ao autoprecedente, que seria aquele oriundo do mesmo 
órgão que decide o caso sucessivo. Recomendável implantar política 
com a finalidade de introduzir apreciável grau de uniformidade e coe
rência na jurisprudência do tribunal. 

O respeito ao precedente é solução ao caos jurisprudencial que se 
nota nos tribunais brasileiros. 

4 Os precedentes no common law 

A mais óbvia fonte do direito norte-americano são as leis aprova
das pelo Congresso, suplementadas pelas regulamentações adminis
trativas. Como não é possível cobrir todas as situações em que as leis 
ou as disposições constitucionais alcançam, frequentemente se recor
re, na Justiça Federal e Estadual, ao common law, a coleção de decisões 
judiciais, costumes e princípios gerais surgidos séculos atrás na In
glaterra e que ainda se desenvolve hodiernamente. Em muitos países, 
o common law continua a desempenhar papel de relevo em disputas 
contratuais, quando as contingências relacionadas aos pactos não são 
previstas em lei. 

Tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, o ponto fulcral do 
sistema é a denominada doctrine of stare decisis, também chamada de 
doctrine o f precedents (Soares, 2000: 40). Na Inglaterra, ainda que não exista 
um supremo tribunal formal, que exerça o controle de constitucionali
dade das leis, a regra do precedente conduz a uma constituição mate
rial extremamente rígida (Zaffaroni, 1995: 106). 

O princípio do stare decisis, ou simplesmente princípio do prece
dente, visa a garantir segurança jurídica, consistência e previsibilidade. 
Tribunais e juízes costumam considerar como outras cortes de igual 
ou superior hierarquia previamente decidiram uma questão ou inter
pretaram a lei. Em face de precedente desfavorável, os litigantes ten
tam discriminar (distinguish) os fatos de seu caso particular daqueles 
analisados em decisões anteriores. Através do distinguish, permite-se 
transformar o que era ratio decidendi em dictum e vice-versa (Soares, 2000: 

42). Exemplo interessante diz respeito à extensão do privilege against 
self-incrimination. Em alguns casos, o acusado recusou-se a prestar 
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declarações com base na 5ª Emenda, sob a alegação de que poderiam 
sujeitá-lo à persecução penal, não nos Estados Unidos, mas em outro 
país. Os tribunais federais do 42 e 112 Circuito não aceitaram a recusa, 
ao passo que o tribunal do 22 Circuito considerou legítima a invocação 
do direito ao silêncio. A Suprema Corte, no julgamento United States v. 
Balsys, 524 U.S. 666 (1998)3

, decidiu que o risco de persecução penal no 
exterior está além do escopo de proteção da 5ª Emenda. 

Toda decisão tende a tornar-se precedente por força do princípio 
do stare decisis. Interpretação literal do que estaria a compreender tal 
expressão seria stare decisis et quieta non movere, ou mantenha-se a deci
são e não se perturbe o que foi decidido (Silva, 1998: 57). Na Inglaterra, 
a regra do stare decisis foi literalmente compreendida: o tribunal nunca 
poderia reverter suas decisões. Esse forte sentido do princípio foi se
guido pelos tribunais ingleses entre 1898 e 1966, quando a House of 
Lords rejeitou a rígida aplicação da regra para si mesmo. Nos Estados 
Unidos, sempre houve liberdade para reconsiderar e descartar as pré
vias decisões, seja porque se constatava que foram fruto de equívoco do 
julgador, seja em decorrência das mudanças na lei e na sociedade, que 
tornaram os primeiros acórdãos obsoletos (Posner, 1999: 372) . Os mem
bros do tribunal podem discordar da aplicação do precedente obriga
tório e, nesse caso, emite-se um dissent Quízo contrário), que muito se 
assemelha ao voto divergente em nossas cortes. Consiste em indagar se 
a regra contida no precedente obrigatório foi a razão pela qual se de
cidiu anteriormente, distinguindo-se, então, as circunstâncias próprias 
à espécie que lhes é submetida das que serviram de fundamento ao 
precedente tornado obrigatório. O dissent poderá vir a ser o precedente 
obrigatório de amanhã, dependendo da autoridade, do grau intelectu
al e do prestígio de quem o profere. Juízes podem preparar dissenting 
opinions na esperança de influenciar magistrados nas cortes superiores 
ou em casos futuros ou para encorajar o legislador a modificar as leis 
(Bergman; Berman-Barret, 2004: 23-7). 

O precedente pode ser modificado por intermédio do overruling, 
decisão contrária de uma corte superior ou do mesmo tribunal que ela
borou o acórdão, apesar de ser este procedimento visto com reservas 
pelos magistrados que aplicam o common law. Trata-se de autêntica 
ab-rogação do precedente ou, no que é mais comum, sua derrogação, 

3 Significa que a parte recorrente é United States; a recorrida, Balsys. A deci
são é datada de 1998, aparece no volume 524 da série United States Reports, 
iniciando-se na página 666. 
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pois continua válido para certos aspectos da questão examinada, o que 
nada mais é do que transformar ratio decidendi em dictum. Embora haja 
overrulings no direito norte-americano, eles são raros no dia a dia dos 
tribunais, mesmo na Suprema Corte (Posner, 1999: 373). 

Tudo não é tão simples quanto possa parecer. Muitas vezes os 
precedentes estabelecidos são ambíguos, porque a opinião majoritária 
é escrita para harmonizar diversos juízes. A decisão majoritária pode 
fazer-se acompanhar por vários votos concorrentes e os juízes de ins
tâncias inferiores ficam sem claro precedente a ser seguido. Por exem
plo, em Furman v. Georgia (1972), a Suprema Corte derrubou a pena de 
morte em alguns estados, por diversos fundamentos. Alguns juízes en
tenderam que a pena de morte, em si considerada, era cruel, inadequa
da punição e violava a sn Emenda. Outros magistrados manifestaram
se contra porque era aplicada pelos estados de forma discriminatória. 
A incerteza trazida pelos múltiplos fundamentos da decisão afetou as 
instâncias inferiores, e o Poder Legislativo aprovou subsequentemente 
grande quantidade de leis divergentes sobre a pena capital, de forma a 
criar mais litígios. 

A tendência nos tribunais federais norte-americanos é tratar os 
julgados da Suprema Corte e as decisões do mesmo circuito como obri
gatórias e interpretá-las extensivamente (interpret them broadly), mas 
considerar os acórdãos dos demais circuitos nada mais do que persu
asivos e conferir-lhes interpretação restritiva (interpret them narrowly) 
(Posner, 1999: 377). Não é incomum, ao invés de interpretar a lei, passar a 
se interpretar os precedentes, e decisões absolutamente contrárias são 
passíveis de ser proferidas. 

Caso não se siga o precedente, a sentença será facilmente reforma
da e o juiz prolator malvisto entre seus pares, a despeito de não exis
tir obrigação de adotar o julgado preexistente. Não é apropriado dizer 
que o precedente do common law é vinculante, no sentido de se derivar 
uma verdadeira obrigação de o segundo juiz ater-se ao julgado ante
rior. Entretanto, ao invés de chocar-se frontalmente contra o preceden
te, os magistrados costumam adotar estratégias diversificadas. Podem 
evitar analisar o mérito da questão e extinguir o processo por questões 
processuais ou mediante conciliação. Podem considerar que parte da 
decisão do tribunal é obter dictum, isto é, não contribui para a sua lógica 
central e, portanto, não vincula as instâncias inferiores. Podem aplicar 
a decisão de maneira mais estreita possível e apontar distinções fáticas 
entre o precedente e o caso examinado, de modo que a decisão anterior 
não se amolda, nem precisa ser respeitada. 
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5 Os precedentes no Brasil 

Nos Estados do civillaw, entre os quais se insere o Brasil, a força 
que se atribui ao precedente é, provavelmente, menor do que aquela 
em vigor no common law, mas isso não significa que julgados influentes 
e persuasivos sejam desprezados pelos demais juízes. 

O panorama que se verifica no Brasil não é diferente do que existe 
na Itália: os precedentes que verdadeiramente merecem esse nome, isto 
é, les grands arrêts do Supremo Tribunal Federal, não são numerosos. 
Representam exceções à regra de julgados casuais, confusos, desorde
nados, em suma, irracionais, que se aglomeram em grupos de acórdãos 
escolhidos sem nenhum critério. Pode-se dizer que há jurisprudência 
quando não se notam contradições significativas entre os acórdãos e 
reduzido número de decisões colocam-se em uniformidade. 

É fácil constatar o abuso de citações de acórdãos, que vão desde 
a indicação de numeroso elenco de arestos escolhidos com o propó
sito de aumentar a extensão da decisão e impressionar o leitor, até a 
omissão de julgados opostos e contraditórios, passando por citações de 
decisões irrelevantes para o deslinde da causa. A expectativa de que os 
leitores do acórdão não procedam à verificação e análise meticulosa do 
conteúdo das citações estimula a produção incontida de referências. 

Comum é a utilização de arestos como exemplos, e não como ver
dadeiros precedentes. Através deles não se indica o critério de deci
são a ser aplicado no caso ulterior, mas simplesmente se mostra que a 
norma de que se trata foi aplicada de certa maneira a certa causa. Essa 
inacabada construção da cultura dos precedentes e as implicações dela 
decorrentes serão analisadas de maneira mais minuciosa a seguir. 

6 Análise da jurisprudência ambiental do Tribunal Regional 
Federal da tn Região 

Foram selecionados três temas, a seguir mencionados, como for
ma de examinar em que medida a cultura do respeito aos precedentes 
judiciais ou às técnicas de sua reversão informam os acórdãos do Tri
bunal Regional Federal da 1 ª Região. Os temas abrangem questões que 
rotineiramente surgem no âmbito da competência da Justiça Federal 
em matéria ambiental. 

6.1 Área de preservação ambiental 

O primeiro tópico versa sobre a competência para julgamento de 
infração penal em área de preservação ambiental (APA). Durante mui-
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tos anos, entendeu-se que cabia à Justiça Federal o processo e julgamen
to dos crimes contra a fauna, e o sedimentado e pacífico entendimento 
consolidou-se em súmula. Porém, a 3ª Seção do Superior Tribunal de 
Justiça decidiu, por unanimidade, cancelar a Súmula 91, de outubro de 
1993. A partir da edição da Lei 9.605/1998, que trata dos crimes contra 
o meio ambiente, permitiu-se que a Justiça Estadual também julgasse 
crimes lesivos à natureza. Em sendo a proteção do meio ambiente ma
téria de competência comum da União, dos estados, do Distrito Fede
ral e dos municípios e não existindo dispositivo constitucional ou legal 
fixando expressamente qual a Justiça competente para o julgamento 
de ações penais por crimes ambientais, tem-se que, em regra, a com
petência é da Justiça Estadual. O processamento do inquérito ou da 
ação penal perante a Justiça Federal impõe seja demonstrada a lesão a 
bens, serviços ou interesses da União, consoante exige o art. 109, rv, da 
Constituição Federal de 1988. A área de preservação ambiental, criada 
por decreto federal, insere-se nessa questão de delimitação da compe
tência. 

O Tribunal Regional Federal da 1 a Região não firmou entendimen
to unânime sobre ser ou não competente a Justiça Federal para a apre
ciação de crimes ocorridos em área de preservação ambiental, pois um 
dos acórdãos encontra-se em posição distinta: 

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. REQUISIÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE 
INQUÉRITO. AUTORIDADE COATORA. MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME 
AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA. Jus
TIÇA ESTADUAL. 

1. A autoridade policial não pode ser considerada coatora se 
instaura inquérito policial ante requisição feita pelo Ministério 
Público, tendo em vista que não poderia recusar a cumpri-la. 
Autoridade coatora: o Procurador da República que requisitou 
a abertura do inquérito. 2. Não é a Justiça Federal competen
te para processar e julgar feito relativo a crime ambiental, se 
não houver dano direto à União Federal ou aos seus entes au
tárquicos, fundacionais ou às suas empresas, ainda que o auto 
de infração tenha sido lavrado pelo IBAMA (Habeas Corpus 
200501000610910, 3ª Turma, data da decisão: 27/09/2005, DJ de 
21/10/2005, p. 20). 

O aresto acima mencionado foi elaborado em momento em que o 
Superior Tribunal de Justiça já possuía precedente a respeito: 
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CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENAL. Juízos FEDERAL E ESTADUAL. 
PARCELAMENTO ILEGAL DE SOLO URBANO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
AMBIENTAL. INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES ANÁLOGOS. 

Constatado que a área parcelada é de domínio da União, impõe
se a aplicação do art. 109, IV, da Constituição Federal. Conflito 
conhecido, declarando-se a competência do juízo federal susci
tante. (Conflito de Competência 35335, 3" Seção, data da deci
são: 10/12/2003, D] de 02/02/2004, p. 268.) 

Posteriormente ao precedente estabelecido pelo Superior Tribu
nal de Justiça, o Tribunal Regional Federal da 1 ª Região, à exceção do 
aresto acima aludido, passou a adotar o entendimento de que a área 
de preservação ambiental atrai a competência da Justiça Federal, caso 
infrações penais nela tenham sido cometidas: 

PENAL. PROCESSUAL PENA L. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 40 
DA LEI N11 9.605/98. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JuSTIÇA 
FEDERAL. REcuRso DO MINISTÉRIO PúBLICO. CoNSISTÊNCIA. 

1. Os serviços da União, realizados por sua autarquia ambiental, 
o IBAMA, restam agredidos quando o instrumento de admi
nistração indireta do Serviço Público Federal se vê atacado no 
cumprimento do seu dever ambiental insculpido no artigo 225 
da Constituição. 2. Ocorrência, ao menos em tese, de agressão 
a bem privado tutelado por ente público, e protegido confor
me dever constitucional direcionado a autarquia, jus tificando a 
competência da Justiça Federal, a teor do artigo 109, IY, da CF. 3. 
O fato de haver uma APA (Área de Preservação Ambiental) cria
da pelo Decreto Federal 91.304/85, levada a efeito pelo IBAMA, 
autarquia federal, abrangendo a área agredida, justifica também 
a competência federal. 4. Recurso provido. (Recurso Criminal 
200738090008303, 4a Turma, data da decisão: 23/10/2007, DJ de 
20/11/2007, p. 50). 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE 
coMETIDos NA APA DA SERRA DA MANTIQUEIRA. CoMPETÊNCIA 
PROCESSANTE DA JuSTIÇA FEDERAL. 

1. Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes ambien
tais praticados na Área de Preservação Ambiental da Serra da 
Mantiqueira (APA), criada pelo Decreto Federal n11 91.304/1985. 
Precedentes desta Corte. 2. Recurso em sentido estrito provido 
(Recurso Criminal - 200638090022081, 3" Turma, data da deci
são: 26/09/2007, DJ data: 05/10/2007, página: 37). 

Em alguns acórdãos, a competência federal foi implicita
mente acatada, pois nem sequer se discutiu acerca da exis-
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tência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou 
do lbama, conforme se verifica da leitura dos acórdãos pro
feridos no RCCR 2002.34.00.016934-9/DF (4il Turma, data 
da decisão: 19/09/2005, DJ data: 08/08/2005, página: 32) e 
RCCR 2002.34.00.006996-3/DF W Turma, data da decisão: 
02/05/2005, DJ de 15/03/2005, p. 43). 

6.2 Multa aplicada com base no Decreto 3.17911999 

O segundo tema trata da legitimidade da multa imposta por in
fração ambiental descrita no Decreto 3.179/1999. Nota-se que existe 
profunda divergência no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1 il 
Região, haja vista que ora os acórdãos reconhecem a regularidade da 
multa imposta, ora apontam violação ao princípio da legalidade. A ile
galidade da multa foi perfilhada nos seguintes acórdãos: 

ADMINISTRATIVO. lBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA 
COM BASE NO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98, NO ART. 
32 DO DECRETO N. 3.179/99 E NA PORTARIA N. 44/93-N DO lBAMA. 
ILEGALIDADE. 

1. O art. 46 da Lei 9.605/98 tipifica crime cometido contra o meio 
ambiente, do que decorre ser a multa nele prevista de caráter 
penal e não administrativo, cuja aplicação é privativa do Poder 
Judiciário. 2. O Decreto n. 3.179/99 tipifica diversas infrações ad
ministrativas relacionadas a atividades lesivas ao meio ambien
te. Entretanto, tal ato normativo não é instrumento hábil para 
imposição de multas, porquanto fere o princípio constitucional 
da reserva de lei ao impor penalidades. A definição de infrações 
e a cominação de sanções administrativas, após a vigência da 
Constituição de 1988, somente podem decorrer de lei em sentido 
formal. 3. Excluídas tais disposições legais do auto de infração, 
restará ele fundado apenas na Portaria n. 44/93-N do IBAMA, 
que não é instrumento hábil para imposição de multas, porquan
to fere o princípio constitucional da reserva de lei ao contemplar 
penalidades. 4. Apelação provida para declarar nulo o Auto de 
Infração n. 040911/D, bem corno os atos administrativos dele de
correntes. (AC 2006.38.00.037546-7/MG, 8il Turma, data da deci
são: 14/12/2007, DJ de 09/11/2007, p. 169.) 

ADMINISTRATIVO. lBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSIÇÃO MULTA. 
LEI N. 9.605/98. ART. 50. DEc. N. 3.179/99. 

I- O art. 50 da Lei 9.605/98 tipifica crime cometido contra o 
meio ambiente e não infração administrativa a ser punida pelo 
IBAMA. Assim sendo, somente o Juiz criminal, após regular 
processo penal, poderia impor as penalidades nele previstas. 
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A cornp:tência para a aplicação de multa por infração do art. 
60 da Le1 n. 9.605/98, que, descreve crime ambiental, é privativa 
do Poder Judiciário. li. E ilegal a tipificação de infrações ad
ministrativas por meio de Decreto. III. Apelação provida. (AC 
2003.39.02.000092-2/PA, 8D Turma, data da decisão: 06/12/2005, 
DJ de 24/03/2006, p. 178.) 

ADMINISTRATIVO. lBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA 
COM BASE NO DECRETO N. 3.179/99 E NA PORTARIA N. 113/97/N DO 
lBAMA. ILEGALIDADE. 

1. O Decreto n. 3.179/99 tipifica diversas infrações administra
tivas relacionadas a atividades lesivas ao meio ambiente. En
~e~anto, tal ato normativo não é instrumento hábil para impo
SIÇao de multas, porquanto fere o princípio constitucional da 
reserva de lei ao impor penalidades. A definição de infrações 
e a cominação de sanções administrativas, após a vigência da 
Constituição de 1988, somente podem decorrer de lei em sen
tido formal. 2. Da mesma forma, Portaria do IBAMA não se 
presta ao preenchimento de lacunas e omissões da lei, deven
do restringir-se ao fim de facilitar a aplicação e execução da lei 
que disciplina a matéria. 3. Apelação provida para declarar in
subsistente o auto de infração n. 073637 lavrado pelo IBAMA, 
bem como os atos administrativos dele decorrentes, fixando 

0 
valor dos honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos 
reais). (AC 2001.36.00.003038-0/MT, 8D Turma, data da decisão: 
20/04/2007, DJ de 18/05/2007, p. 146.) 

Em sentido diverso encontram-se os julgados abaixo arrolados: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA. IBAMA. AQUISIÇÃO 
DE MADEIRA SEM COBERTURA DE ATPF. MULTA IMPOSTA COM FUNDA
MENTO NO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98. PRESUN
ÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. 

1. A competência para a aplicação de multa por infração do pa
rágrafo único do art. 46 da Lei n. 9.605/98, que descreve crime 
contra a flora, é privativa do Poder Judiciário. 2. Os arts. 70 e 
72 da Lei n. 9.605/98 c/c o parágrafo único do art. 32 do Decre
to n. 3.179/99, que a regulamenta, definem como infração ad
ministrativa ambiental, sujeita à multa simples, a conduta de 
adquirir produtos de origem vegetal sem exigir a exibição de 
licença pelo vendedor e sem munir-se da via que acompanhará 
o produto até o final beneficiamento. 3. No caso dos autos, a 
empresa adquiriu madeira e exigiu a documentação necessária 
do vendedor, que foram consideradas falsas pelo IBAMA após 
regular procedimento administrativo, bem como providenciou 
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as ATPFs para o transporte do produto, de modo que a sua con
duta não se enquadra nas condutas ilícitas descritas na lei de 
regência. 4. A fraude não pode ser imputada à autora, já que não 
é a vendedora do produto, além de que, milita a seu favor a pre
sunção de legitimidade dos atos administrativos. 5. De acordo 
com o parágrafo único do art. 411 da Lei n. 9.289/96, a isenção das 
custas não exime a pessoa jurídica de reembolsar as despesas 
efetuadas pela parte vencedora na ação. 6. Apelo do IBAMA e 
remessa não providos. (AC 2002.39.00.000959-5/PA, 7a Turma, 
data da decisão: 25/01/2008, DJ de 30/10/2007, p. 231.) 

ADMINISTRATIVO. IBAMA. MULTA IMPOSTA POR ARMAZENAR MADEI
RA SEM COBERTURA DE ATPF FORNECIDA PELO IBAMA. ARTS. 39 E 46, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98, C/C O PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ART. 32 DO DECRETO FEDERAL N. 3.179/99. INFRAÇÃO ADMINISTRA
TIVA. CAPITULAÇÃO. 

1. A competência para a aplicação de multa por infração do caput 
do art. 46 da Lei n. 9.605/98 é privativa do Poder Judiciário, por 
se tratar, no caso, de matéria de natureza penal. 2. Contudo, os 
arts. 70 e 72 da Lei n. 9.605/98, c/c o parágrafo único do art. 32 do 
Decreto n. 3.179/99, que a regulamenta, definem como infração 
administrativa ambiental, sujeita a multa simples, a conduta de 
armazenar produto florestal sem licença outorgada pela autori
dade competente e válida até o beneficiamento final do produto. 
3. O conjunto probatório dos autos não comprova as alegações 
do autor de aquisição da madeira lícita e de estar o desmatamen
to de área de reserva permanente autorizado pela autoridade 
competente. 4. Apelação do IBAMA e remessa oficial providas. 
Apelo do autor prejudicado. (AC 2001.34.00.030407-1/DF, 7i1 Tur
ma, data da decisão: 31/08/2007, DJ de 11/06/2007, p. 63.) 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IBAMA. MULTA IMPOSTA POR 
RECEBER E ARMAZENAR MADEIRA SEM COBERTURA DE ATPF. LEI N. 
9.605/98, ARTS. 211, 11, IV E VI, E 32, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 
N. 3.179/99. DOSIMETRIA PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. 

1. A competência para a aplicação de multa por infração do pa
rágrafo único do art. 46 da Lei n. 9.605/98, que descreve crime 
contra a flora, é privativa do Poder Judiciário. 2. Contudo, os arts. 
70 e 72 da Lei n. 9.605/98 c/c os incisos 11, IV e VI do art. 211 e o 
parágrafo único do art. 32 do Decreto n. 3.179/99 definem como 
infração administrativa ambiental, sujeita a multa simples, a con
duta de receber e armazenar produtos de origem vegetal sem 
licença outorgada pela autoridade competente e válida para todo 
o tempo da viagem. Precedentes da Turma. 3. Não demonstra
dos os motivos de aplicação da penalidade no seu valor máximo, 
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correta a sentença de origem que a reduziu. 4. Remessa oficial 
não provida. (REO 2000.39.00.011627-2/PA; 7a Turma, data da de
cisão: 31/08/2007, DJ de 29/05/2007, p. 60.) 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IBAMA. AUTO DE IN
FRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA COM BASE NOS ARTS. 40 E 70 DA LEI 
9.605/98 E ART. 27 DO DECRETO N. 3.179/99. 

1. O art. 40 da Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) descre
ve conduta definida como crime, do que decorre ser a multa nele 
prevista de caráter penal e não administrativa, cuja aplicação é 
privativa ao Poder Judiciário. 2. O art. 70, da Lei n. 9.605/98 c/c o 
Decreto 3.179/99 respaldam a penalidade aplicada à impetrante, 
pelo ato de causar dano ao meio ambiente. 3. A penalidade apli
cada pela autarquia federal está em consonância com os dispo
sitivos acima transcritos, que sujeitam os infratores da legislação 
ambiental à multa pecuniária independentemente da aplicação 
de pena pelo juízo criminal, pelo que resta incólume o auto de 
infração lavrado em desfavor da impetrante. 4. Remessa oficial 
improvida. (REOMS 2002.33.01.000165-3/BA; 8a Turma, data da 
decisão: 25/05/2007, DJ de 08/05/2007, p. 152.) 

ADMINISTRATIVO. IBAMA. MULTA IMPOSTA POR TRANSPORTAR MA
DEIRA SEM COBERTURA DE ATPF FORNECIDA PELO IBAMA, COM FUN
DAMENTO NOS ARTS. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98, C/C 
O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 32 DO DECRETO FEDERAL N. 3.179/99. 

1. A competência para a aplicação de multa por infração do ca
put do art. 46 da Lei n. 9.605/98 é privativa do Poder Judiciário, 
por se tratar, no caso, de matéria de natureza penal. 2. Contudo, 
os arts. 70 e 72 da Lei n. 9.605/98, c/c o parágrafo único do art. 32 
do Decreto n. 3.179/99, que a regulamenta, definem como infra
ção administrativa ambiental, sujeita a multa simples, a conduta 
de transportar madeira sem licença outorgada pela autoridade 
competente e válida até o beneficiamento final do produto. 3. 
Apelo da impetrante não provido. (AMS 2004.36.00.011267-9/ 
MT, 7a Turma, data da decisão: 09/03/2007, DJ de 18/12/2006, p. 
91.) 

ADMINISTRATIVO. IBAMA. AUTOS DE INFRAÇÃO. MULTAS IMPOSTAS 
POR TRANSPORTAR MADEIRA PORTANDO ATPFs VENCIDAS, COM FUN
DAMENTO NOS ARTS. 46 E 53 DA LEI N. 9.605/98, ARTS 211 E 32 DO 
DECRETO N. 3.179/99 E NA PORTARIA N. 44-N/93. 

1. A competência para a aplicação de multa por infração do pa
rágrafo único do art. 46 da Lei n. 9.605/98, que descreve crime 
contra a flora, é privativa do Poder Judiciário. 2. Contudo, os 
arts. 70 e 72 da Lei n. 9.605/98, c/c os incisos TI e IV do art. 211 e o 
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parágrafo único do art. 32 do Decreto n. 3.179/99, que a regula
menta, definem como infração administrativa ambiental, sujeita 
a multa simples, a conduta de transportar produtos de origem 
vegetal sem licença outorgada pela autoridade competente e vá
lida para todo o tempo da viagem. 3. Apelo da autora não pro
vido. (AMS 2000.33.00.003505-0/BA; 7D Turma, data da decisão: 
19/08/2005, D] de 29/03/2005, p. 90.) 

Constata-se ambíguo tratamento dado à matéria pelo Tribunal Re
gional Federal da 1 ~ Região. A 7~ Turma do Tribunal entende ser válida 
a multa imposta com supedâneo no Decreto 3.179/1999, porquanto os 
arts. 70 e 72 da Lei 9.605/1998 dariam o necessário respaldo normativo 
e fariam respeitar o princípio da legalidade. Por sua vez, a 8ª Turma 
tem posicionamento anfibológico, pois ora destaca que a definição de 
infrações e a cominação de sanções administrativas, após a vigência 
da Constituição de 1988, somente podem decorrer de lei em sentido 
formal, ora acata a tese de que o decreto, em combinação com a Lei 
9.605/1998, é suficiente para respaldar a autuação. 

Especial atenção merece a contradição verificada entre os acórdãos 
proferidos na AC 2001.36.00.003038-0/MT (8ª Turma, data da decisão: 
20/04/2007, DJ de 18/05/2007, p. 146) e no REOMS 2002.33.01.000165-3/ 
BA (8~ Turma, data da decisão: 25/05/2007, DJ de 08/05/2007, p . 152). 
Os recursos foram julgados com pouco mais de um mês de diferen
ça, mas as decisões direcionaram-se para lados opostos. Ambos os jul
gados partiram da s~ Turma e foram relatados pelo mesmo magistra
do, juiz de primeiro grau convocado para substituir desembargador 
federal. Agrava-se o quadro quando se apura que, no julgamento da 
AC 2006.38.00.037546-7/MG (8ª Turma, data da decisão:-14/12/2007, DJ 
de 09/1Ú2007, p. 169), novamente houve alteração de entendimento 
pela mesma turma e idêntico julgador e retomou-se à concepção de 
que a definição de infrações e a cominação de sanções administrativas 
somente podem decorrer de lei em sentido formal. É possível que haja 
explicação para os overrulings, mas ela não foi localizada em nenhum 
dos acórdãos consultados, o que indigita o frágil liame do Tribunal à 
cultura do precedente. 

A situação apresentada enseja algumas reflexões, antes de críti
cas. É difícil manter a coerência entre os acórdãos se o número de fei
tos julgados a cada ano, por desembargador, ultrapassa o milhar. Em 
2007, distribuíram-se 3.990 processos e 3.476 feitos foram julgados, em 
média, por desembargador federal. Esse panorama é típico do siste
ma judicial brasileiro, em que as discussões jurídicas são atomizadas 
em milhares de ações, o que demanda elevado número de decisões. 
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Essa doe ç d · t ~ · ~ . . n a o sts ema e vtsta atraves da apreciação comparativa com 
tnb~ats espalhados pelo mundo. O Brasil, ao lado da Itália, lidera 

0 
rankmg de produtividade quantitativa. Se o Supremo Tribunal Federal 
n_o ano de 2007, julgou 159.522 processos4, a Corte Costituzionale apre~ 
Cia cerca de 50 mil sentenze ao ano, em contraposição à Corte Suprema 
dos Estados Unidos e à House of Lords, cujos julgamentos giram em 
tomo de uma centena de processos (Taruffo: 2007: 715). 

O aumento do número de juízes, embora seja recomendável não 
representaria a solução definitiva ao problema. Nos Estados U~dos 
há 94 Seções e Subseções Judiciárias (Judicial Districts) que são vincu~ 
ladas ~ 12 regiões (Regional Circuits), em cada uma das quais funciona 
um trtbW:al ~ederal ~ regional, além do U.S. Court o f Appeals for the 
Fede_ral Ctrcmt. O numero de juízes que atuam em cada tribunal varia 
constde_ra~velmente de 6 a 28, mas a maioria dos circuitos possui entre 
10 a 15 JUizes. Em 1995, havia 150 juízes federais nos tribunais federais 
norte-americanos (Posner: 1999: 398). No Brasil, com população cerca de 
~20 milhões de habitantes a menos do que a americana, existem 139 ju
IZes que atuam em segunda instância5, com perspectiva de crescimento 
do número de cargos. 

Aliada à cultura de julgamento quantitativo exponencial a con
vocação de juízes federais para auxílio de desembargadores a~ava 

0 
quadro delineado. Não porque estariam os juízes de primeira instância 
~espreparados para a função, sem embargo da maior experiência dos 
JUlgadores de segundo grau, mas porque é mais fácil encontrar diver
gências entre 50 opiniões do que entre 25. O fraco vínculo do Tribunal 
para seguir os próprios precedentes e a ausência de força do autopre
cedente associam-se à multiplicação de julgadores que, dada a liberda
~e de aut,odeterminação que os inspira, ensejam posicionamentos va
na_dos e, as vezes, desencontrados, em prejuízo da segurança jurídica. 
~ ~segurança transmite-se aos juízes de primeiro grau porque ficam 
orfaos de orientação precisa sobre o precedente que deve guiá-los. Em 
consequência, a atividade de julgar, que poderia contar com razoável 
grau de previsibilidade, fica marcada pela álea, e as decisões, em que 
?ese a fundamentação, são exaradas como dados que se lançam em 
JOgos de azar, ora em benefício do jogador, ora a favor da banca. 

4 Dados disponíveis em: http://www.stfgov.br. 
5 Dados de 2007. 
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6.3 Princípio da insignificância 

Enfim, o terceiro e último tema aborda a aplicação do princípio da 
insignificância em relação às infrações penais ambientais. 

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1 ªRegião é uni
forme pela não incidência do princípio às mencionadas infrações. Em 
regra, reconhece-se o caráter indisponível do meio ambiente e o inte
resse público existente em sua proteção, motivo por que mesmo delitos 
de menor potencial ofensivo não podem ser reputados insignificantes 
em face do risco de reiteração de condutas ilícitas e do desestímulo que 
se geraria em coibir comportamentos lesivos dessa espécie. Eis acór
dãos relatados por distintos julgadores: 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 40 DA LEI 9.605/98. ÁREA DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PLANALTO CENTRAL. PRINCÍPIO DA INSIG
NIFICÂNCIA. lNAPLICABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAU
SAL ENTRE A CONDUTA DO RÉU E A ALTERAÇÃO DE LOCAL PROTEGIDO 
POR LEI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. 

1. Constitui o delito capitulado no art. 40 da Lei 9.605/98 cau
sar dano direto ou indireto a Unidade de Conservação. 2. Ina
plicável, no caso, o princípio da insignificância: se a área é de 
preservação ambiental e há a possibilidade de que o apelado 
tenha infringido normas de proteção ambiental, não há falar-se 
em irrelevância penal da conduta incriminada, pois a indispo
nibilidade do interesse tutelado não admite transigir com sua 
ofensa. 3 . Não estando demonstrado que o apelante concretizou 
a conduta descrita no art. 40 da Lei 9.605/98, porque não evi
denciada a existência de nexo causal entre seu procedimento de 
construir uma casa em área de conservação de uso sustentável 
e os danos causados a tal área, deve o agente ser absolvido da 
imputação que lhe foi feita. 4. A ocupação irregular do solo, em 
desacordo com as normas pertinentes, reclama medidas a serem 
adotadas nas esferas administrativa e/ou cível. Entretanto, na 
esfera criminal, não se pode imputar ao réu a responsabilidade 
por um delito que não praticou. 5. Apelação improvida. (ACR 
200534000179580, 4" Turma, data da decisão: 20/11/2007, DJ de 
07/12/2007, p. 20.) 

PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFI
CÂNCIA. lNAPLICABILIDADE. 

1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância em ma
téria ambiental, quando a biota, conjunto de seres animais e 
vegetais de uma região, pode se revelar extremamente diver
sificada, ainda que em nível local. Em pequenas áreas podem 
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existir espécimes só ali encontradas, de forma que determina
das condutas, inicialmente insignificantes, podem conter po
tencialidade suficiente para causar danos irreparáveis ao meio 
ambiente. 2. A prática de condutas contra o meio ambiente, a 
qual poderia, isoladamente, ser considerada de menor potencial 
ofensivo, e, por isso mesmo, menos lesiva, quando considerada 
em conjunto, afeta o interesse público, pois, somada com outras, 
reclamam real extensão do dano provocado ao equilíbrio am
biental por pequenas ações. 3. Em relação ao crime ambiental, 
portanto, deve-se ter em mente, primeiramente, o bem objeto de 
proteção do tipo penal em estudo, qual seja, a conservação do 
meio ambiente equilibrado, pois, uma vez danificado, toma-se 
difícil repará-lo, o que não sugere a aplicação daquele princípio. 
4. Apelação provida. (ACR 200334000196439, 3a Turma, data da 
decisão: 06/12/2005, DJ de 28/09/2007, p. 42.) 

PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME AMBIENTAL. LEI 9.605/98, ART. 
40. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. IMPOS
SIBILIDADE. 

1. A preservação ambiental deve ser feita de forma preventiva e 
repressiva, em benefício de próximas gerações, sendo intolerável 
a prática reiterada de pequenas ações contra o meio ambiente, 
que, se consentida, pode resultar na sua inteira destruição e em 
danos irreversíveis. Rejeita-se, assim, a aplicação do princípio 
da insignificância. 2. "A complacência no trato de questões am
bientais constitui incentivo aos infratores das normas que cui
dam da proteção do meio ambiente a persistirem em suas con
dutas delituosas, gerando, como consequência, a impunidade e 
desestimulando os Agentes de Fiscalização a cumprirem com 
suas obrigações." (TRF da 1 ü Região, RCCR 2001.43.00.001447-0/ 
TO). 3. Recurso do Ministério Público Federal provido. (ACR 
200334000196340, 3ª Turma, data da decisão: 14/02/2006, DJ de 
24/02/2006, p. 46.) 

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 40, DA LEI N. 

9.605/98. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. lNAPLICABILIDADE. RE
CURSO CRIMINAL PROVIDO. 

1. Não se apresenta juridicamente possível a aplicação do princí
pio da insignificância nas hipóteses de crimes ambientais, tendo 
em vista que o escopo da Lei n. 9.605/98 é impedir a atitude 
lesiva ao meio ambiente, evitando, ainda, que a impunibilidade 
leve à proliferação de condutas a ele danosas. 2. Recurso crimi
nal provido. (RCCR 200334000076500, 4il Turma, data da deci

são: 10/08/2004, DJ de 24/08/2004, p. 13.) 
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A vedação do princípio da insignificância em matéria ambiental 
pode ser citada corno exemplo de jurisprudência invariável no Tribu
nal Regional Federal da lll Região, mas peca por um motivo: o Superior 
Tribunal de Justiça possui entendimento diverso. Corno já dito, a refe
rência aos precedentes e à jurisprudência faz surgir a ideia de direção 
vertical, isto é, o magistrado que deverá decidir caso idêntico ou simi
lar posta-se em grau inferior na hierarquia judiciária. Se a obediência às 
decisões prévias funda-se sobre a autoridade e a importância do órgão 
de que emanam, é natural que maior ascendência exerçam as cortes 
superiores, em regra constituídas por juízes mais experientes, sobre os 
magistrados de nível inferior. Quanto mais elevado o órgão que pro
lata a decisão, maior influência desempenham os precedentes e, desse 
modo, natural seria que o Tribunal Regional Federal da lll Região se
guisse a orientação do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrita. 

HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. GUARDA, EM RESIDÊNCIA, DE 

AVES SILVESTRES NÃO AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO (UMA ARARA VER

MELHA, UM PASSARINHO CONCRIZ E UM XEXÉU, DOIS GALOS DE CAM

PINA E UM PAPAGAIO) . FLAGRANTE DURANTE BUSCA E APREENSÃO 

REALIZADA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM OUTRO PROCESSO, QUE 

APURAVA CRIME TRIBUTÁRIO (OPERAÇÃO CEVADA). INTERCEPTAÇÕES 

TELEFÔNICAS DO PACIENTE DESAUTORIZADAS, NAQUELES AUTOS, POR 

FALTA DE CONDIÇÃO OBJETIVA DE PUNIBILIDADE (LANÇAMENTO DE

FINITIVO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO). CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS. 

FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE 

DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂN

CIA. ART. 5, XI, DA CF. PRECEDENTES DO STJ. TRANCAMENTO DO 

INQUÉRITO POLICIAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍ

PIO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE LESÃO AO BEM 

JURÍDICO PROTEGIDO PELA NORMA PENAL DE PROTEÇÃO À FAUNA. 

ÜRDEM CONCEDIDA PARA TRANCAR O INQUÉRITO POLICIAL INSTAU

RADO CONTRA O PACIENTE. 

1. No HC 57.624/RJ, relatado pelo Ministro Paulo Medina (DJU 
12/03/07), a que faz referência a inicial, restaram cassadas as au
torizações judiciais para a quebra do sigilo das comunicações 
telefônicas do paciente, para o efeito de investigação de crime 
de sonegação fiscal, porque deferidas antes de configurada a 
condição objetiva de punibilidade do delito, qual seja, o lança
mento definitivo do crédito tributário. Como o que ocorreu, no 
tocante ao crime ora em apuração, foi o flagrante, realizado no 
momento de busca e apreensão em sua residência, não vislum
bro a ocorrência de contaminação das provas, até porque não 
está devidamente provado que essa busca resultou daquelas in
terceptações. 2. Afastam-se as teses de necessidade de mandado 
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judicial ou de existência de violação de domicílio, pois o crime 
em questão, nas modalidades de guardar ou ter em cativeiro 
animal silvestre, é de natureza permanente, prolongando-se 
sua consumação no tempo e, consequentemente, o estado de 
flagrância, o que permite à autoridade policial adentrar na re
sidência do paciente sem qualquer determinação judicial, ex vi 
do art. 52

, inciso XI, da Carta Magna. 3. A Lei 9.605/98 objetiva 
concretizar o direito dos cidadãos ao meio ambiente ecologica
mente equilibrado e preservado para as futuras gerações, refe
rido no art. 225, caput da Constituição Federal, que, em seu§ 12, 

inciso Vil, dispõe ser dever do Poder Público, para assegurar a 
efetividade desse direito, proteger a fauna e a flora, vedadas, 
na forma da Lei, as práticas que coloquem em risco sua função 
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 
animais a crueldade. 4. Dessa forma, para incidir a norma pe
nal incriminadora, é indispensável que a guarda, a manuten
ção em cativeiro ou em depósito de animais silvestres, possa, 
efetivamente, causar risco às espécies ou ao ecossistema, o que 
não se verifica no caso concreto, razão pela qual é plenamen
te aplicável, à hipótese, o princípio da insignificância penal. 5. 
A própria lei relativiza a conduta do paciente, quando, no § 22 

do art. 29, estabelece o chamado perdão judicial, conferindo ao 
Juiz o poder de não aplicar a pena no caso de guarda doméstica 
de espécie silvestre não ameaçada de extinção, como no caso, 
restando evidente, por conseguinte, a ausência de justa causa 
para o prosseguimento do Inquérito Policial, pela desnecessida
de de movimentar a máquina estatal, com todas as implicações 
conhecidas, para apurar conduta desimportante para o Direi
to Penal, por não representar ofensa a qualquer bem jurídico 
tutelado pela Lei Ambiental. 6. Ordem concedida, para trancar 
o Inquérito Policial 2006.83.00.002928-4 instaurado contra o pa
ciente, mas abrangendo única e exclusivamente à apreensão das 
aves, não se aplicando a quaisquer outros inquéritos ou ações de 
que o paciente seja participante, em que pese o parecer ministe
rial em sentido contrário. (HC 72234, s~ Turma, data da decisão: 
09/10/2007, DJ de 05/11/2007, p. 307.) 

Por prolepse, poder-se-ia argumentar que o acórdão paradigma 
acima citado é posterior aos arestos elaborados pela segunda instância 
e, em decorrência, não haveria precedente a ser seguido e que funcio
nasse como guia. Contudo, já em 01/08/2006, o Superior Tribunal de 
Justiça exarara julgado de mesmo conteúdo, no qual acatou a aplicação 
do princípio da insignificância aos delitos ambientais: 
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HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL 
POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. lNEXISTÊN· 
CIA DE DANO AMBIENTAL PASSÍVEL DE ENQUADRAMENTO LEGAL. ACI!I· 
TAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL. ART. 89 DA LEI N. 9.099/95. RENÚNCIA 
AO INTERESSE DE AGIR QUE NÃO FOI RECONHECIDA PELO STF, QUE DE· 
FERIU ORDEM PARA DETERMINAR O EXAME DO MÉRITO PELO S1J. 

1. O bem jurídico protegido pela lei ambiental diz respeito a áre
as cujas dimensões e tipo de vegetação efetivamente integrem 
um ecossistema. A lei de regência não pode ser aplicada para 
punir insignificantes ações, sem potencial lesivo à área de pro
teção ambiental, mormente quando o agente se comporta com 
claro intuito de proteger sua propriedade, no caso, com simples 
levante de cerca, em perímetro diminuto, vindo com isso, inclu
sive, a resguardar a própria floresta nativa. 2. Ordem concedida 
para trancar a ação penal em tela. (HC 35203/SP, 51 Turma, data 
da decisão: 12/06/2006, D/ de 01/08/2006, p. 464.) 

Ao menos os dois julgados mais recentes do Tribunal Regional 
Federal da 1 ª Região, datados de 2007, poderiam abeberar-se no prece
dente do Superior Tribunal de Justiça, ao invés de se ater aos acórdãos 
horizontalmente iguais, emanados da segunda instância. Fica, portan
to, a dúvida: não se sabe por qual razão o precedente do tribunal su
perior deixou de ser acatado. Talvez porque não foi possível localizá-lo 
no quase infinito banco de dados de acórdãos do Superior Tribunal 
de Justiça; talvez porque as partes não o levaram a conhecimento do 
Tribunal Federal. A forma de se obrigar a seguir os precedentes deve 
partir dos advogados, a quem incumbe expor a decisão anterior ele
vá-la ao conhecimento do juiz. Outra forma seria solicitar pesquisa à 
assessoria. Pode ser também que o Tribunal Federal tenha reputado 
mais adequado alijar do direito ambiental a incidência do princípio da 
insignificância. A última alternativa, caso correta, representaria quão 
incipiente é a cultura do precedente na jurisprudência pátria. 

7 Conclusões 

A morosidade do Poder Judiciário não é o único entrave à resolu
ção medianamente aceitável dos conflitos sociais, pois o descompasso 
que se nota entre as diversas instâncias judiciais e, até mesmo, no bojo 
de cada uma delas, igualmente contribui para o desprestígio da função 
jurisdicional. O Poder Judiciário deveria garantir o respeito uniforme 
da lei através de decisões universalizantes e projetadas para o futuro. 
A aluvião incontrolada de decisões acerca das mesmas questões e das 
mesmas normas gera igual descontrole na coerência entre elas e acarre-
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ta contradições inevitáveis e indesejadas. As mutações jurisprudenciais 
tomam-se comuns; a insegurança na aplicação do direito, habitual. Fal
ta o aperfeiçoamento da cultura do precedente. 

Tratamento igualitário das partes, previsibilidade das decisões e 
economia de recursos são razões suficientes para se firmar, pelos tribu
nais pátrios, vínculo formal de observância aos precedentes judiciais, o 
que redundaria em maior respeito pelas instituições judiciais. Não se 
critica a possibilidade de modificação de entendimentos, nem se pugna 
pelo misoneísmo. Deseja-se, tão somente, a implantação de política com 
a finalidade de introduzir apreciável grau de uniformidade e coerência 
na jurisprudência dos tribunais, a fim de que as dissonâncias detectadas 
nos julgados que abordaram matéria ambiental tomem-se exceção, e 
não regra. A tarefa não é simples, porque a atomização das demandas 
judiciais ocasionam a prolação de milhares de acórdãos e a compatibili
zação entre eles próprios afigura-se praticamente infactível. 
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Zona de amortecimento de unidade de 
conservação: considerações sobre o instrumento 

jurídico adequado para sua criação e a 
competência para editá-lo 

José Márcio da Silveira e Silval 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, assevera que "to
dos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações". 

Para assegurar a efetividade desse direito, uma das principais me
didas previstas é a criação de áreas protegidas, conforme preconiza o § 
12, III, do mesmo artigo, denominadas pela legislação pátria "unidades 
de conservação". 

O compromisso com a conservação ambiental na forma de áre
as protegidas está assentado, ainda, na Convenção sobre Div~rsida~e 
Biológica - assinada pelo Brasil em 05/06/1992, no Rio de J anerro, e m
corporada ao ordenamento jurídico pelo Decreto 2.519/1998 - ,a qual 
determina, em seu art. 82, que cada parte contratante deve "estabelec~r 
um sistema de áreas protegidas ou áreas onde medidas especiais prea
sem ser tomadas para conservar a diversidade biológica". 

1 Juiz federal substituto da 7~ Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. 
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Esse modelo de conservação da natureza tem sua gênese nos Esta
dos Unidos, com a criação pioneira do Parque Nacional de Yellowstone 
em 1872. 

No Brasil, a preocupação em criar áreas protegidas tem como mar
co legal a Constituição Federal de 1934, que estabeleceu, em seu art. 10, 
a responsabilidade concorrente da União e dos estados por "proteger 
as belezas naturais e monumentos de valor histórico e artístico". Nesse 
novo contexto, foi criado em 1937 o primeiro parque nacional: o Parque 
Nacional de Itatiaia. Dois anos depois, em 1939, foi criado o Parque 
Nacional do Iguaçu, atendendo antiga reivindicação de Alberto Santos 
Dumonf. A partir daí foram criadas outras unidades de conservação, 
todavia, como observam Geluda e Lemos (2004), sem obedecer a um 
planejamento abrangente e sistematizado. 

A sistematização da criação e do manejo de áreas protegidas tor
nou-se possível com a edição da Lei 9.985, de 18/07/2000, que instituiu 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) 
e estabeleceu critérios e normas para a criação, implantação e gestão 
das unidades de conservação. 

A unidade de conservação, conforme define o art. 12, I, da referida 
Lei 9.985/2000, é o "espaço territorial e seus recursos ambientais, in
cluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 
legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conserva
ção e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual 
se aplicam garantias adequadas de proteção". 

Atualmente, como informado no site do Ministério do Meio Am
biente, existem 370 unidades inscritas no Cadastro Nacional de Unida
des de Conservação, sendo 281 sob gestão federal, 83 sob gestão esta
dual e 6 sob gestão municipal. 

Mas o esforço na preservação ambiental sob a forma de criação de 
unidades de conservação não se resume à delimitação das respectivas 
áreas protegidas. É necessário, também, que o entorno dessas unidades 
seja controlado e a atividade humana nessas áreas sofra limitações es
pecíficas, estabelecendo-se zonas de amortecimento (buffer zones), a fim 
de se evitar que as unidades de conservação se convertam em "ilhas 
isoladas", como adverte Bresolin (2002). 

Essa necessidade foi suprida pela Lei 9.985/2000, que determina 
no art. 25 a criação de zonas de amortecimento na circunvizinhança 
das unidades de conservação, definindo-as, no art. 22, XVIII, como "o 

2 Cf. http://www.ibama.gov.br. 
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entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas 
estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de mi
nimizar os impactos negativos sobre a unidade" . 

Assim, a zona de amortecimento atua como um filtro, a fim de 
impedir que as atividades antrópicas externas prejudiquem os ecossis
temas naturais conservados, suavizando a transição e a fragmentação 
do ecossistema, para proporcionar o que Bensusan (2001) denomina 
"borda suave". 

Sendo certo, portanto, que as zonas de amortecimento são estraté
gicas para a conservação do ecossistema protegido na área de conserva
ção, surge, então, a indagação à qual este texto procura responder, isto 
é, qual o adequado instrumento jurídico para viabilizar a criação, ou 
delimitação (utilizadas neste texto como sinônimo), de zona de amorte
cimento e, por decorrência, quem detém competência para editá-lo. 

Essa questão assume especial relevância, porque se verifica que, 
em diversos casos, os limites dessas zonas de amortecimento foram 
definidos por meio de portaria do presidente do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), ou 
outro instrumento congênere, como ocorrido, por exemplo, na criação 
da zona de amortecimento do Parque N acionai Marinho de Abrolhos 
(Portaria 39/2006), o que tem gerado questionamentos judiciais por 
parte das populações residentes nessas áreas. 

O inconformismo ocorre porque, a partir da delimitação da área 
destinada à zona de amortecimento, as atividades humanas nela exer
cidas passam a ser sujeitas a normas e restrições específicas, estabeleci
das pelo respectivo órgão de administração, conforme preceitua o art. 
25, § 12, da Lei 9.985/2000. 

Então, com a criação da zona de amortecimento e subsequente 
regulamentação da ocupação e uso, institui-se verdadeira limitação 
administrativa à propriedade, pois se impõem "obrigações de caráter 
geral a proprietários indeterminados" (Di Pietro, 1998: 102). 

Assim, por se limitar o exercício do direito de propriedade e, con
sequentemente, concretizar-se o exercício do poder de polícia, é neces
sário verificar a quem a legislação pertinente atribui tal competência e 
sob qual forma deve revestir-se o ato. 

Ou seja, cabe examinar se a criação de zona de amortecimento 
mediante portaria do presidente do Ibama se subsume ao princípio da 
legalidade, assim entendido como conforme os requisitos delineados 
pela Constituição Federal e pela legislação pertinente. 

Para tanto, à míngua de dispositivo expresso regulamentando a 
matéria, é necessário perquirir a correta exegese da norma contida no 
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§ 22 do art. 25 da Lei 9.985/2000, que assevera: "Os limites da zona de 
amortecimento e dos corredores ecológicos e as respectivas normas de 
que trata o § 12 poderão ser definidas no ato de criação da unidade ou 
posteriormente". 

Como se vê, o dispositivo não estabelece expressamente qual ato 
do poder público deve ser editado para criar a zona de amortecimento. 
Apenas permite duas oportunidades de definição dos seus limites: no 
próprio ato de criação da unidade ou em momento futuro. 

A expressão "ou posteriormente" contida no final do dispositivo 
limita-se a tratar de aspecto temporal, nada se podendo inferir, a partir 
daí, a respeito do instrumento jurídico adequado para criação da zona 
de amortecimento. 

Logo, cumpre determinar, primeiramente, qual o ato apropriado 
para criar unidades de conservação. 

Novamente a legislação não especifica qual o instrumento jurídico 
cabível para promover o ato de criação, indicando apenas no art. 22, 
caput, da Lei 9.985/2000, que "as unidades de conservação são criadas 
por ato do Poder Público". 

Necessário, então, recorrer ao escólio do ministro Antônio Her
man Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, que pontifica: "'ato do 
poder público' é decreto ou resolução do Conama", pois "a Constituição 
Federal, em seu art. 225, § 12, inciso III, nos passos do que se dá no 
tombamento, não exige lei em sentido estrito para a criação de unida
de de conservação. Basta, no caso da administração pública, decreto 
ou resolução, ficando o Poder Público, em qualquer caso, obrigado a 
indenizar o proprietário, na hipótese de a restrição inviabilizar os usos 
econômicos de toda a propriedade, como sucede, normalmente, com as 
unidades de proteção integral". 

De fato, o art. 225, § 12, III, da Constituição Federal exige a edição 
de lei apenas quando se trata da alteração ou supressão de áreas prote
gidas, podendo concluir-se, contrario sensu, pela desnecessidade de lei 
em sentido estrito para criação de unidades de conservação. 

Tem-se, por conseguinte, que as unidades de conservação podem 
ser criadas mediante decreto do presidente da República ou resolução 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), por ser o órgão 
consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente, na 
forma do art. 62

, li, da Lei 6.938/1981. 
Assim, caso a zona de amortecimento seja criada no mesmo mo

mento da criação da unidade de conservação, esses serão os instrumen
tos jurídicos apropriados para sua definição. 
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Fixado esse ponto, cumpre examinar se a faculdade de ulterior 
criação de zona de amortecimento isenta do cumprimento dos mesmos 
requisitos de forma e competência exigidos para criação de unidade de 
conservação. Em outras palavras, se é permitida sua delimitação por 
meio de ato normativo de hierarquia inferior a decreto ou resolução do 
Conama, haja vista o caso concreto anteriormente mencionado, em que 
tal ocorreu por meio de portaria do presidente do Ibama. 

Em face da submissão ao princípio da legalidade, a administração 
pública somente pode fazer o que é por lei expressamente autorizado 
e, neste caso, não há nenhuma norma legal atribuindo ao presidente do 
Ibama competência para definir os limites de zona de amortecimento 
de unidades de conservação. 

O art. 62
, III, da Lei 9.985/2000 confere ao Ibama tão somente a con

dição de órgão executor, sendo, portanto, completamente estranho às 
suas atribuições o exercício de competência normativa primária, como 
é o caso da definição dos limites de zona de amortecimento. 

Saliente-se que o § 12 do art. 25 prevê apenas que "o órgão respon
sável pela administração da unidade estabelecerá normas específicas 
regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de amorte
cimento e dos corredores ecológicos de uma unidade de conservação", 
a caracterizar sua atuação regulamentar meramente subsidiária, vin
culada à administração da zona de amortecimento, e não a sua deli
mitação. Com efeito, a prescrição das normas de ocupação e uso não 
se confunde com a definição dos limites da zona de amortecimento, 
sendo esta pressuposto daquela. 

Anote-se, ainda, que a zona de amortecimento, embora não in
tegrante da área da unidade de conservação correspondente, é dela 
elemento indissociável e indispensável, pois tem como propósito mini
mizar os impactos negativos da atividade humana sobre a unidade e, 
assim, garantir a própria conservação da área protegida. Nesse sentido, 
o art. 25 da Lei 9.985/2000 preconiza que "as unidades de conservação, 
exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio 
Natural, devem possuir uma zona de amortecimento e, quando convenien
te, corredores ecológicos". 

Desse modo, por deter caráter obrigatório e constituir em conjun
to com a unidade de conservação um todo indissociável, a criação da 
zona de amortecimento deve seguir os mesmos requisitos de forma e 
competência exigidos para a criação da unidade de conservação. 

Conclui-se, portanto, que a norma apenas facultou a delimitação 
postergada no tempo. Assim, mesmo quando criada posteriormente ao 
ato de criação da unidade, a zona de amortecimento deve ser instituída 
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por intermédio de ato do poder público de mesmo nível hierárquico 
exigido para criação da respectiva unidade de conservação, isto é, de
creto presidencial ou resolução do Conama. Essa é a interpretação do § 
22 do art. 25 da Lei 9.985/2000, que decorre do princípio da legalidade e 
deflui da própria repartição de atribuições estabelecida nessa norma. 

No caso do Parque Nacional Marinho de Abrolhos, antes comen
tado, o ato de criação da unidade de conservação foi exteriorizado pelo 
Decreto 88.128/1983. Ora, se os limites da zona de amortecimento de
vem ser definidos em ato de mesma hierarquia, torna-se evidente que 
mera portaria do presidente do Ibama não é suficiente para tal mister. 
Assim, falece competência ao presidente do Ibama para, mediante por
taria, fixar os limites da zona de amortecimento do Parque Nacional 
Marinho de Abrolhos, à míngua de autorização legal. 

Observo, por fim, que a criação do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade, ao qual foram transferidas as compe
tências anteriormente atribuídas ao Ibama, relativamente às unidades 
de conservação, em nada altera as conclusões do presente texto, pois 
essa nova entidade, à semelhança do Ibama, permanece apenas com 
atribuições de órgão executor, conforme se colhe do art. 12

, I, da Lei 
11.516/2007. 
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A aplicação do princípio ambiental da 
precaução na jurisprudência do 

Tribunal Regional Federal da 1 a Região 

Valter Leonel Coelho Seixas1 

Diante da complexidade da teia social e dos valores tidos como 
caros para nosso ordenamento jurídico, o direito ambiental afirma-se 
sempre com a calibragem do grau de proteção em intensa contestação. 
De modo simplista, pode-se afirmar que os contornos do novel direito 
são ditados pela colisão entre a necessidade da proteção ambiental e do 
constante incremento do desenvolvimento econômico. 

Não raro todo e qualquer cidadão se questiona acerca dos melhores 
caminhos a serem seguidos pela sociedade: o rio ou a fartura de água? 
O bosque ou a riqueza? O vale ou a energia do lago artificial? A floresta 
ou a fome saciada? A praia ainda imaculada ou o estímulo turístico? 
Não raro essas intrincadas questões ambientais são submetidas aos ju
ízes, que têm o dever, em sede liminar, de analisar qual dos princípios 
antagonistas deve ceder, no caso concreto, em prol do bem comum. 

O primeiro instrumento que possui o magistrado, quando o pro
cesso lhe é apresentado em chamas, recém-parido da lógica e caren
te de composição rápida, é fazer uso do princípio da razoabilidade. 
Então, indaga-se: o transcurso do tempo é mais feroz para qual das 
partes? Qual o bem jurídico está mais próximo de sofrer irremediável 

1 Juiz federal substituto da P Vara da Seção Judiciária do Estado da Bahia. 
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lesão? Em matéria ambiental, entretanto, o princípio da razoabilidade 
adquiriu uma tarja de alerta, como um daqueles direcionamentos pos
tos em equipamentos de difícil manuseio. Algo como: ao se utilizar este 
instrumento (razoabilidade), atente-se que, diante da inexistência de 
certeza científica sobre a possibilidade da existência do dano, deve-se 
optar pela preservação dos bens ambientais. 

Outro não é o conceito de precaução que se materializou no prin
cípio 15 da declaração emitida na Conferência das Nações Unidas so
bre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92): "Com o fim de prote
ger o meio ambiente, os estados devem aplicar amplamente o critério 
de precaução conforme as suas capacidades. Quando haja perigo de 
dano grave ou irreversível, a falta de certeza absoluta não deverá ser 
utilizada para postergar-se a adoção de medidas eficazes em função do 
custo para impedir a degradação do meio ambiente" . 

Com efeito, em matéria ambiental, a razoabilidade tende à pro
teção ambiental pelo simples fato de que os bens ambientais, uma vez 
destruídos, dificilmente retornam ao seu estado anterior, enquanto ou
tros bens jurídicos podem ser posteriormente recuperados. Vale ressal
tar que uma análise refinada da razoabilidade dispensa até a incursão 
no princípio da precaução. Se a decisão é razoável, independentemente 
de qualquer coisa, se estará observando o regramento ambiental, já que 
ou existirá bem ambiental relevante a ser protegido, ou o caso é o das 
hipóteses de autonomia privada constitucionalmente protegida. Ou 
seja, para quem já sabe manejar o instrumento, não é necessário atentar 
para a tarja de alerta. 

Munido das armas lógicas conferidas pelo ordenamento, ao se de
bruçar sobre o processo em chamas, o magistrado pode estar diante de 
diversas hipóteses, algumas delas solucionáveis através da ponderação 
de interesses. Quando os documentos juntados pela parte indicam a 
desconformidade da conduta submetida à apreciação, a hipótese é de 
saneamento da ordem jurídica. Se, porém, o processo não está maduro 
o suficiente e existem indícios da possibilidade de lesão ambiental, é o 
momento de pensar o princípio da precaução: ou se determina a para
lisação da conduta contestada para a reunião do máximo de conheci
mento científico, ou se firma que os elementos juntados nos autos são 
tênues demais para comprovar a ameaça de lesão ambiental. 

De seu turno, em época de ultimação do processo, imprescindível 
perceber que todo o trabalho a ser realizado pelo magistrado, nota
damente nas causas mais complexas, é estabelecer o ponto exato em 
que os conhecimentos científicos separam as condutas em dois grandes 
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grupos: as que autorizam a assunção dos riscos ambientais inerentes e 
aquelas em que o risco é intolerável. 

Ressalte-se que há o perigo de se perder de vista o conteúdo aces
sório do princípio da precaução, neutralizando-se a razoabilidade, des
regulando-se a instrumentação básica para se enfrentarem os pedidos 
de urgência. Uma sublevação da parte em relação ao todo, do adjeti
vo contra o substantivo. Ora, diante da força, inclusive semântica, do 
enunciado da precaução ambiental, não raro pode-se estar deixando 
de assumir riscos importantes para a construção da sociedade, já que a 
certeza científica é quase sempre impossível. 

Inseridos no drama da vida moderna, os juízes do Tribunal Regio
nal Federal da 1 ª Região, em sua rotina diária, são instados a decidir, 
liminarmente, em matéria ambiental, com manuseio do princípio da 
precaução, sacrificando valores para salvaguardar outros mais caros. 
Do mesmo modo, os órgãos de segunda instância revisam as análi
ses inicialmente formuladas, produzindo, assim, a personalidade da 
Corte. Mas o que é o princípio da precaução para o aludido Tribunal? 
Como ele faz uso deste mecanismo? 

Em julgado emblemático, a 5ª Turma do Tribunal analisou a bios
segurança da utilização de organismos geneticamente modificados. 
Naquele momento, de um lado, se descortinava a modernização agrá
ria nacional, com benefícios para a economia nacional e todas as nu
anças atreladas à otimização da produção de alimentos. De outro, o 
fantasma do risco da manipulação genética. Até que ponto há certeza 
científica bastante para se firmar se, a médio e longo prazo, o consumo 
de OGMs poderá afetar a saúde da coletividade? A desembargadora 
federal Selene Maria de Almeida, relatora, enfrentou o tema com as 
seguintes palavras, retiradas da ementa do julgado: 

36. Segundo a recomendação da Declaração do Rio/92 "o prin
cípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Esta
dos, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça 
de danos sérios e irreversíveis a ausência de absoluta certeza 
científica não deve ser utilizada para postergar medidas efi
cazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação 
ambiental". 

37. O princípio de precaução passou a ser ius scriptum no Brasil 
porque o país assinou a Convenção sobre a Diversidade Bioló
gica, por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento - EC0/92, a qual foi aprovada 
pelo Congresso Nacional e promulgada pelo Decreto 2.519, de 
16 de março de 1998. 
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38. A Convenção de Biodiversidade determina que os Estados 
estabeleçam a modalidade de avaliação de impacto ambiental 
"na medida do possível e conforme o caso" . Antes da assinatura 
da Convenção de Biodiversidade, o Constituinte brasileiro de 
1988 já adotara o princípio da precaução quando, no caput do 
artigo 225 da CF, determinou que lei regulasse as normas dos 
incisos II e V do§ 111

, isto é, que se adotassem medidas para de
fender o meio ambiente e/ou prevenir a sua destruição. 

39. A adoção expressa do princípio da precaução quanto à bio
diversidade é anterior à incorporação do ius scriptum interna
cional. Se não fosse o Brasil signatário da Convenção da Biodi
versidade, estaria obrigado a observar o princípio por força do 
ordenamento jurídico interno. 

40. Para dar eficácia ao principio da precaução foi editada a Lei 
8.974, de 5 de janeiro de 1995, que "Regulamenta os incisos TI e 
V do§ 111 do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas 
para o uso das técnicas de engenharia genética e liberação no meio 
ambiente de organismos geneticamente modificados, autoriza o 
Poder Executivo a criar, no âmbito da Presidência da República, a 
Comissão Técnica de Biossegurança, e dá outras providências". 

41. A Convenção sobre Diversidade Biológica e a Convenção so
bre Mudança de Clima adotam o princípio segundo o qual a au
sência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como 
razão para postergar medidas tendentes e evitar ou minimizar a 
ameaça de sensível redução ou perda de diversidade biológica, 
a prever, evitar ou minimizar as causas da mudança do clima e 
mitigar seus efeitos negativos, bem como medidas eficazes e eco
nomicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. 

42. Incerteza científica significa poucos conhecimentos, falta de 
prova científica ou ausência de certeza sobre os conhecimentos 
científicos atuais. O princípio da precaução significa que, se há 
incerteza científica, devem ser adotadas medidas técnicas e le
gais para prevenir e evitar perigo de dano à saúde e/ou ao meio 
ambiente. O princípio da precaução não implica na proibição 
de se utilizar tecnologia nova, ainda que tal compreenda a ma
nipulação de OGMs. O princípio não pode ser interpretado, à 
luz da Constituição brasileira, como urna proibição do uso de 
tecnologia na agricultura porque o Constituinte de 1988 estabe
leceu que a política agrícola levará em conta, principalmente, o 
incentivo à pesquisa e à tecnologia (art. 187, li, da CF/88). 

43. Sob o enfoque da Epistemologia não há certeza científica ab
soluta. A exigência de certeza absoluta é algo utópico no âmbito 
das ciências. A questão da verdade científica é um tema recor
rente em Epistemologia porque a ciência busca encontrar o fato 
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real. Todavia, há muito se percebeu que o absoluto é incompatí
vel com o espírito científico e que na área das ciências naturais 
as pretensões hão de ser mais modestas. 

( ... ] 
(AC 1998.34.00.027682-0/DF, relatora desembargadora federal Se
Iene Maria de Almeida, 5~ Turma, DJ de 01/09/2004, p . 14.) 

Verifica-se, assim, que a razoabilidade ditou o grau de risco acei
tável, notadamente para analisar a intensidade da certeza científica que 
autoriza a assunção do perigo. Como bem afirmou a desembargadora, 
a certeza científica absoluta é uma ilusão. 

Já nas hipóteses de comprovação de indícios de irregularidade 
na emissão de autorizações de transporte de produto florestal, planos 
de manejo florestal e autorização de desmatamento pelo Ibama, a 5n e 
6il Turmas, reiteradas vezes, aplicam o princípio da precaução, deter
minando a sustação dos atos até a comprovação da regularidade em 
sua emissão. Vale conferir, como exemplo, a AC 2001.36.00.004290-0/ 
MT (relatora desembargadora federal Selene Maria de Almeida, 5n Tur
ma, DJ de 18/06/2004, p. 32). Outrossim, a AMS 2007.39.01.000753-5/PA 
(relator desembargador federal Souza Prudente, 6a Turma, e-DJF1 de 
07/04/2008, p. 300). 

Em demanda pleiteando a suspensão do uso do agrotóxico deno
minado glifosato na soja transgênica, em razão do grave risco à saúde 
humana, o desembargador federal Souza Prudente manifestou-se: 

De outra banda, em se tratando, como no caso, de tutela em que 
se busca assegurar a defesa de direitos difusos dos consumido
res e, primordialmente, a preservação ambiental, a tutela cons
titucional, que impõe ao Poder Público e a toda coletividade o 
dever de defender e preservar, para as presentes e futuras ge
rações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial 
à sadia qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, 
feito bem de uso comum do povo (CF, art. 225, caput), já ins
trumentaliza, em seus comandos normativos, o princípio da 
precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério 
de uma determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão 
mais conservadora, evitando-se a ação) e a consequente preven
ção (pois uma vez que se possa prever que uma certa atividade 
possa ser danosa, ela deve ser evitada) , exigindo-se, assim, na 
forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmen
te causadora de significativa degradação do meio ambiente, es
tudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade 
(CF, art. 225, § 111, IV). 
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(AC 2003.34.00.034026-7/DF; relator desembargador Federal 
Souza Prudente, 6~ Turma, e-DJF1 de 28/04/2008, p. 120.) 

De seu turno, o desembargador federal João Batista Moreira manu
seou o princípio da precaução quando se debruçou sobre as alegações 
de riscos ambientais pairando sobre os recursos hídricos do pantanal 
mato-grossense por ocasião do incremento da hidrovia Paraguai-Para
ná. A saber: 

Finalmente, mas não na ordem de importância, devem ser in
vocados os princípios da prevenção e da precaução. Esses dois 
princípios conduzem à conclusão que o Porto de Morrinhos só 
poderá ter sua construção liberada caso se verifique, mediante 
aprofundada pesquisa, que inexistem riscos de significativa de
gradação ambiental ao Pantanal Mato grossense ou sejam encon
tradas alternativas técnicas para preveni-los. Preserva-se neste 
voto, por outro lado, o princípio da proporcionalidade ("ver
são balanceada" dos princípios da prevenção e da precaução: 
"inadmissível a tomada das medidas de precaução como fruto 
de temores excessivos ou desarrazoados"2

) . 

(AC 2000.36.00.010649-5/MT, relator desembargador federal 
João Batista Moreira, 5a Turma, DJ de 05/10/2007, p . 60.) 

Do mesmo modo, o desembargador federal Daniel Paes Ribeiro, 
em demanda em que se pleiteava impedir a construção de pousada às 
margens do rio Preguiça, no Parque Nacional dos Lençóis Maranhen
ses, embasou-se no princípio da precaução para decidir. Vejamos: 

AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO. ÁREA DE PROTE

ÇÃO PERMANENTE. BEM DE PROPRIEDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA 

PARA A EXPEDIÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. 

1. Compete ao ffiAMA a expedição de licença ambiental para a 
construção de empreendimento localizado em zona de amorte
cimento do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, na mar
gem esquerda do Rio Preguiças, bem de propriedade da União. 

2. Aplicação dos princípios da prevenção e precaução. 

3. Agravo de instrumento desprovido. 

(AG 2005.01.00.056944-9/MA, relator desembargador federal 
Daniel Paes Ribeiro, 6a Turma, DJ de 11/09/2006, p. 175.) 

2 Cf. Juarez Freitas, Discricionariedade administrativa e o direito fundamental à boa 
administração pública, São Paulo: Malheiros, 2007, p. 100. 

ARTIGOS DOUTRINÁRIOS 

Ainda com relação à construção de empreendimentos em áreas de 
proteção ambiental, vele conferir o valor concedido à precaução pela 
desembargadora federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA 

DE PROTEÇÃO. ÜBRAS PARALISADAS. 

1. Correta a decisão que, enaltecendo o princípio da precaução 
e buscando mitigar os efeitos danosos ao meio ambiente, deter
minou a paralisação imediata das obras localizadas em área de 
proteção ambiental. 

2. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 

(AG 2006.01.00.040264-0/BA, relatora desembargadora federal 
Maria Isabel Gallotti Rodrigues, 6D Turma, e-DJF1de 06/05/2008, 
p. 464.) 

Logo, percebe-se que o princípio da precaução é instrumental de 
uso diário dos juízes do Tribunal Regional Federal da 1 ªRegião, desnu
dando-se, inclusive, em sua jurisprudência. 

O desafio contínuo na aplicação do referido princípio é manter viva 
a sensibilidade, que é o combustível que alimenta a razoabilidade. Como 
cada caso possui suas peculiaridades, é essa especial aptidão que revela
rá os caminhos a serem seguidos, com benefícios para o todo social. 

Não se pode correr o risco das tragédias ambientais, mas não se 
pode produzir a tragédia que é perder o trem da história. Se antes na
vegar era preciso, hoje pesquisar novas tecnologias é preciso. Como 
diz a canção: "Quem perdeu o trem da história por querer, saiu do 
juízo sem saber, foi mais um covarde a se esconder diante de um novo 
mundo"3

. Que Deus nos ajude a encontrar o equilíbrio. 
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Conflito de atribuições entre os órgãos ambientais 

João Paulo Pirôpo de Abreu1 

Tema instigante é justamente o atinente à precisa delimitação das 
atribuições dos órgãos ambientais das diversas esferas da federação. 
Buscaremos traçar, de forma objetiva, as hipóteses em que caberá ao 
Ibama, ou ao órgão ambiental estadual, ou até mesmo ao municipal, 
tomar as providências necessárias para a defesa do meio ambiente. 

Com efeito, a Constituição Federal erigiu o meio ambiente à con
dição de direito integrante da ordem social, sendo pacífico o entendi
mento de que ele integra os ditos direitos fundamentais, mesmo não 
estando no rol do art. SQ da Carta Magna. 

De outro eito, temos que o legislador constituinte reservou ao 
meio ambiente o capítulo VI do título VIII da Constituição Federal para 
trazer os princípios norteadores acerca do tema. 

Faz-se oportuno lembrarmos o que dispõe o art. 225 da Consti
tuição Federal: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê
lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações". (Grifo nosso.) 

Como se percebe claramente, a nossa Lei Maior incumbiu ao po
der público a obrigação de preservar o meio ambiente. Essa preserva-

1 Juiz federal substituto da Vara única da Subseção Judiciária de Itabuna/BA, 
ex-promotor de justiça do estado de Sergipe, ex-procurador da Fazenda Na
cional e ex-advogado da União. 
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ção pode ser feita de duas formas básicas: legislando, criando normas 
para dar efetividade aos comandos constitucionais, ou praticando os 
poderes de polícia necessários para fiscalizar, coibir e punir eventual 
atividade degradadora do meio ambiente. 

No que se refere à primeira quadra, ou seja, à atividade legiferan
te, a Constituição Federal foi bem clara na divisão das atribuições entre 
os entes federativos. 

No seu art. 24, dispôs claramente: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal le
gislar concorrentemente sobre: 
[ ... ] 

VI- florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defe
sa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e 
controle de poluição; 

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turís
tico e paisagístico; 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consu
midor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, tu
rístico e paisagístico; 

[ ... ]. 

Como cediço, no âmbito da competência concorrente, cabe à União 
estabelecer as normas gerais, enquanto permanece com os estados a 
competência suplementar. 

O problema, na verdade, se encontra quando se parte para definir 
as competências na área administrativa. Isso se deve porque a Consti
tuição Federal dispõe, no art. 23, VI e VII, ser da competência comum 
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios a proteção 
do meio ambiente, o combate à poluição em qualquer de suas formas e 
a preservação das florestas, da fauna e da flora. 

Nesse diapasão, verifica-se que o parágrafo único do menciona
do dispositivo constitucional reza que lei complementar fixará normas 
para a cooperação entre a União e os estados, o Distrito Federal e os 
municípios. Entrementes, inexiste tal diploma regulador em âmbito 
ambiental, motivo pelo qual se toma difícil estabelecer os parâmetros 
para atuação de cada um dos referidos entes. 

Existem na doutrina diversos entendimentos sobre a matéria. O 
primeiro que podemos citar é o defendido por Heraldo Garcia Vitta e 
Paulo Affonso Leme Machado, segundo os quais seria despicienda a 
edição da lei complementar para regular a atuação dos diversos órgãos 
ambientais, pois estes agiriam conjuntamente. 



776 1 ARGUMENTO 

Por outro lado, existem doutrinadores, como Flávio Dino de Cas
tro e Costa, que defendem que a competência administrativa deve se
guir a regra da competência legislativa. Ou seja, se a competência legis
lativa do estado em matéria ambiental é supletiva, também assim deve 
ser a sua competência administrativa. 

Por último, temos os defensores do princípio da subsidiariedade 
entre os quais se destaca Paulo José Leite de Farias, segundo o qu~ 
nada deverá ser exercido por um poder de nível superior, se puder ser 
cumprido pelo inferior. 

Ao analisar a legislação infraconstitucional, quer me parecer que 
esse é o entendimento que melhor se adéqua ao nosso sistema legislati
vo, inclusive, em consonância com os dispositivos constitucionais. 

Devemos ter em mente que, na discussão de tal tema, não pode
mos nos afastar dos dispositivos da Lei 6.938/1981, que dispõe sobre a 
Política Nacional do Meio Ambiente, bem como a Resolução Conama 
237/1997, que regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental es
tabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente. 

Dessa forma, faz-se imprescindível transcrevermos o art. 10 da Lei 
6.938/1981: 

Art. 10 - A construção, instalação, ampliação e funcionamento 
de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos am
bientais, considerados efetiva e potencialmente polui dores, bem 
como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão esta
dual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Am
biente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e Recursos Naturais Renováveis- IBAMA, em caráter supletivo, 
sem prejuízo de outras licenças exigíveis. 

[ ... ] 
§ 32 O órgão estadual do meio ambiente e o IBAMA, esta em 
caráter supletivo, poderão, se necessário e sem prejuízo das pe
nalidades pecuniárias cabíveis, determinar a redução das ativi
dades geradoras de poluição, para manter as emissões gasosas, 
os efluentes líquidos e os resíduos sólidos dentro das condições 
e limites estipulados no licenciamento concedido. 

§ 42 Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recur
sos Naturais Renováveis - IBAMA o licenciamento previsto no 
caput deste artigo, no caso de atividades e obras com significati
vo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional. 

De outro eito, devemos colacionar o disposto na Resolução Cona
ma 237/1997: 
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Art. 42 - Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA, órgão executor do 
SISNAMA, o licenciamento ambientat a que se refere o artigo 
10 da Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, de empreendimentos 
e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito na
cional ou regionat a saber: 
I -localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em 
país limítrofe; no mar territorial; na plataforma continental; na 
zona econômica exclusiva; em terras indígenas ou em unidades 
de conservação do domínio da União; 

II -localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados; 

III- cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites 
territoriais do País ou de um ou mais Estados; 
IV - destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, trans
portar, armazenar e dispor material radioativo, em qualquer 
estágio, ou que utilizem energia nuclear em ~u~lquer .de suas 
formas e aplicações, mediante parecer da Comissao Nacional de 
Energia Nuclear- CNEN; 
V- bases ou empreendimentos militares, quando couber, obser
vada a legislação específica. 

§ 12- O IBAMA fará o licenciamento de que tra,ta :_ste artig? ap~s 
considerar o exame técnico procedido pelos orgaos ambientais 
dos Estados e Municípios em que se localizar a atividade ou em
preendimento, bem como, quando couber, o par~cer. dos demais 
órgãos competentes da União, dos Estados, do Dis~nto ~ederal e 
dos Municípios, envolvidos no procedimento de hcenciamento. 

§ 22 _ 0 IBAMA, ressalvada sua competência supletiva, p.od:r.á 
delegar aos Estados o licenciamento de atividade. com .sigrufi
cativo impacto ambiental de âmbito regionat uniforrruzando, 
quando possívet as exigências. 

Art. 52 - Compete ao órgão ambiental estadual ~u do Distrit? 
Federal o licenciamento ambiental dos empreendrmentos e ati
vidades: 
I - localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou 
em unidades de conservação de domínio estadual ou do Distrito 
Federal; 
II- localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas 
de vegetação natural de preservação permanente relacionadas 
no artigo 22 da Lei n. 4.771, de 15 de setembro de 1965, .e em 
todas as que assim forem consideradas por normas federrus, es
taduais ou municipais; 
III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites 
territoriais de um ou mais Municípios; 
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IV - . delegados pela União aos Estados . 
por mstrumento legal ou convênio ou ao Distrito 

Parágraf~ úni_co. O órgão ambient~l estadu 
deral fara o licenciamento d al ou do d e que trata este arti 
era~ ~ ~xame técnico procedido pelos ór ão go após 

Murucipios em que se localizar a ativid d g s ambientais 
bemco d a eou mo, quan o couber, o parecer dos d ~'."''~-',ree•n 
t~ntes da União, dos Estados, do Distrito F:~rus orgãos 
pws, envolvidos no procedimento d li . eral e dos 
A t 6o e cenoamento 

_r . -Compete ao órgão ambiental muni . . 
gaos competentes da União dos E t d opal, ouvidos os 

d I s a os e do D' tri 
qu~ . o couber, o licenciamento ambiental de IS to 
e atividades de impacto ambiental local e d errtpr•eertdiJm.,, ... .] 
rem delegadas pelo Estado . aquelas que lhe por mstrumento legal ou c • . 

D onveruo 
. o confronto entre a legislação atinente à , . • 

colaciOnada anteriormente es 'f· matena e a doutnna' 
b . d. . ' pect Icamente a atin t . s~ SI Ianedade, podemos chegar à se . te en_ e ao pnncípio da 

oa do Ibama será supletiva cab d gurn conclusao: a) a competên-
d. , en o a este órgão f r 

en Imentos e atividades com s· .f . . Isca Izar os empre-
bito nacional ou regional o Igruf !cativo rmpacto ambiental de âm

u que a e tem bens da u ·-
parques nacionais· b) caberá a , - . ruao ou reservas ou 

· ' 0 orgao ambiental estad 1 fi · 
empreendrmentos e atividades 1 I' d ua scalizar os 
d 

, oca 1za os ou desen 1 ·d 
e um muniopio ou em unid d d vo VI os em mais 

d o· a es e conservação de d , . 
ou o 1strito Fedéral ou que afetem b . Offilllio estadual 
ou do Distrito Federal ou ens de propnedade do estado 

, reservas ou parqu t d . 
cabera ao órgão ambt'ental . . 

1 
es es a ums; c) por fim muruc1pa fi 1· ' 

atividades de impacto ambiental local. sca Izar os empreendimentos e 
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O Judiciário e as políticas públicas ambientais 
José Airton de Aguiar Portela1 

1 Introdução 
Nos últimos anos, o Poder Executivo federal, o estadual e o mu

nicipal têm intensificado medidas para conter a degradação ambiental, 
principalmente, o desmatamento. Daí tem-se a criação, de cambulhada, 
de áreas de conservação de milhares de hectares, máxime na Amazô
nia, distribuídas que sejam pelas diversas modalidades previstas pelo 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 
Malgrado não se possa negar que o simples ato de criação de uma 

área de conservação ambiental, de alguma forma, contribui para mini
mizar os efeitos do desmatamento, a ausência de implementação gera 
inúmeros outros problemas que, ao cabo, anulam os parcos efeitos en
tão produzidos. Tal afirmação é sustentada por números que traduzem 
o crescimento do índice anual de desmatamento na Amazônia, que, se
gundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), no período 
que medeia os anos de 2003 a 2004, foi de 2,6 milhões de hectares (26 
mil km2) de florestas. O maior desde o ano de 1995. Em 2006 também 
voltou a crescer, conforme admitiu o próprio Ministério do Meio Am-

biente. 
Diante de um quadro em que o Estado incorre em gritantes in-

constitucionalidades decorrentes da irresolução ou mesmo omissão em 

1 Juiz federal da Vara única da Subseção Judiciária de Santarém/PA. 
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efetivar políticas públicas ambientais, posta-se ao debate questão acer
ca dos limites de atuação do Poder Judiciário no controle e efetivação 
de atribuição conferida ao Executivo. 

Assim, despretensiosamente, analisaremos os limites do Poder Ju
diciário na modificação ou superação de um panorama negativo, reali
zando, por necessário, urna releitura das ideias que originaram a teoria 
dos poderes tripartidos e adotando posição crítica em relação a rigo
rosa repartição de competências, visto que, entre os argumentos con
trários à atividade judicial sobre políticas públicas, recorrentemente se 
alega rnalferirnento ao princípio da separação dos poderes, contido na 
Constituição Federal. 

Perscruta-se, então, o tempo e o espaço nos quais tal teoria deita 
suas raízes, contextualizando o substrato teórico que impulsionou sua 
evolução até o estado moderno, ao desiderato de repensar e abrandar 
o referido princípio, para assim atender o comando constitucional que 
apregoa que a tripartição há de ser mais harmônica que estanque. 

No que toca particularmente ao direito ambiental, manusear-se-á 
uma categoria jurídica intermediária, entre o ato administrativo e o ato 
político, que do primeiro guarda corno característica a inerente possibi
lidade de controle judicial e, noutro extremo, a compleição de política 
pública (compreendida assim como as opções conferidas aos governos 
legitimados e sufragados pela sociedade que lhe conferiu representa
ção). Por essa senda, inicia-se discussão acerca da teoria da "reserva do 
possível", que, grosso modo, é o impedimento orçamentário ou finan
ceiro que tem sido utilizado pelos tribunais, inclusive pelo STF, como 
fundamento primaz para a reforma de julgados que condenam o poder 
público a efetivar direitos fundamentais. 

Incidindo a atuação judicial sobre atos já materializados do poder 
público (ex:. leis, decretos ou resoluções que criam normas de proteção 
ambiental), a própria Constituição Federal oferece solução implícita, 
visto tratar-se a materialização da medida protetiva de categoria sui 
generis que, despretensiosamente, denominamos atos de concreção, tão 
somente porque tal instituto ainda não recebeu nenhuma denomina
ção pela doutrina mais autorizada. 

Por necessário, sucintamente, destacamos razões factuais e jurí
dicas como defesa da atuação judicial para imediata implementação 
(efetivação) de unidades de conservação, a fim de combater os nefastos 
efeitos de sua existência somente "no papel", pondo em foco, assim, a 
insegurança jurídica e os riscos decorrentes da simples afetação como 
"áreas especialmente protegidas" sem que ocorra sua necessária efeti
vação. 
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Para a defesa da atividade judicial ou controle judicial em políti
cas públicas ambientais, lançaremos mão da "teoria dos poderes im
plícitos", que, derivada da jurisprudência da Suprema Corte dos Es
tados Unidos da América, apregoa a existência implícita de princípios 
constitucionais que conferem poderes-deveres àqueles que receberam 
a missão de efetivar direitos fundamentais. 

1.1 Políticas públicas e políticas públicas ambientais: 
definições preliminares 

As políticas públicas são programas de intervenção estatal a par
tir de "sistematizações de ações do Estado voltadas para a consecução 
de determinados fins setoriais ou gerais, baseados na articulação entre 
a sociedade, o próprio Estado e o mercado" (Dias, 2003: 121). No que 
concerne ao meio ambiente, passamos a considerar políticas públicas 
como o conjunto de medidas protetivas de iniciativa estatal que, com a 
participação da sociedade, visam assegurar o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado a fim de preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações. 

1.2 Efetivação e proteção ambiental por atuação judicial: 
tópicos antecedentes 

Se o poder público cria uma área de preservação ambiental, pode 
ser obrigado, por determinação judicial, a adotar as medidas necessá
rias à efetivação de tal manifestação jurídica? Melhor dizendo: o Poder 
Executivo pode ser compelido a demarcar, fiscalizar ou mesmo forne
cer os meios necessários para a exploração sustentada da unidade de 
conservação instituída? Até que ponto o ato político, entendido como 
"um ato de governo" pode ser controlado por ato judicial? Importa en
cetar questionando, como já o fez Flávio Dino de Castro e Costa (2004: 

77), ao tratar de intervenção judicial em políticas públicas: "é o Judiciá
rio um intruso na casa alheia?". 

Corno caminho possível para solução das indagações acima, im
põe-se a realização de uma adequada leitura da teoria de poderes con
cebidos rigorosamente separados. 

A mesma necessidade foi vislumbrada por Andreas Krell (2002: 

22-3), quando lhe pareceu necessária a revisão do vetusto dogma da 
separação dos poderes em relação ao controle dos gastos públicos e da 
prestação dos serviços básicos no Estado social. Argumentou no sen
tido de que os Poderes Legislativo e Executivo no Brasil se mostraram 
incapazes de garantir um cumprimento racional dos respectivos pre-
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como toda lei ou ato normativo, carrega, de forma intrínseca, a presun
ção de constitucionalidade. De inferir-se, pois, que foi observada a de
terminação constitucional que veda o início de programas ou projetos 
não incluídos na lei orçamentária anual ou a realização de despesas ou 
assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários 
ou adicionais (CF, art. 167, I e II). 

Eis a razão pela qual a reserva do possível não pode constituir-se 
obstáculo à tutela jurisdicional do meio ambiente. 

2 A teoria dos poderes implícitos: breves considerações 

Eis, pois, o nosso principal instrumento teórico para que cogite
mos da possibilidade de que o poder público possa ser compelido a 
adotar providências relativas à proteção ambiental. 

Diz Hely Lopes Meirelles (1998): "a teoria dos poderes implícitos 
está constitucionalmente consagrada no nosso regime, como norma 
interpretativa de observância obrigatória na partilha da competência 
entre a União, Estados-membros e os Municípios". 

O caso MC Culloch e o estado de Maryland, em 1818, em grau de 
apelação, foi julgado pela Corte Suprema dos EUA, ocasião em que o 
juiz Marshall, em seu voto, desenvolveu, em toda a plenitude do seu 
sentido atual, a teoria dos poderes implícitos ao defender que a nature
za de uma Constituição exige que apenas os seus grandes traços sejam 
demarcados, que só se designem os seus assuntos mais importantes e 
que os elementos secundários em que possam se erigir esses assuntos 
sejam deduzidos da própria natureza de cada um deles. 

Implicitamente, porém, ao endereçar seus mandamentos de modo 
amplo a genérico, a Constituição está conferindo poderes para a ado
ção dos meios necessários à concretização dos seus comandos. Como 
bem explicitou o magistrado, os poderes expressos estão colocados na 
Constituição de maneira estática, e os poderes implícitos são, justamen
te, instrumentos para sua dinamização, ou seja, para a sua adaptação 
às variações das circunstâncias. 

Por necessário, destacamos ainda que o STF já decidiu que somen
te "não há poderes implícitos quando há poderes expressos em sentido 
contrário"11

. Contudo, também em tal caso, não haverá nenhuma vedação 
à concreção dos atos de conservação instituídos pelo poder público, já que 
a Constituição não traz em seu texto nenhuma proibição nesse sentido. 

11 Acórdão do STF RE 19.873. 
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Em suma, toda norma ou princípio que cria uma situação jurídica 
deve também legitimar os meios adequados para o seu exercício. Logo, 
quem atribui os fins há também de fornecer os meios para alcançá-los. 

3 Controle judicial das políticas públicas na visão 
do STJ e do STF 

Cada vez mais são encontradiças sentenças judiciais contra as 
omissões do poder público, partindo de princípios e valores contidos 
na Constituição Federal. 

O STJ, em voto vencedor da ministra Eliana Calmon, determinou 
que, no prazo de 60 dias, a administração pública municipal reativasse 
programa social de recuperação de toxicômanos, determinando a in
clusão de verba própria e suficiente para atender o programa no orça
mento do próximo ano.12 

A matéria, no entanto, ainda é controvertida. Assim, por exemplo, 
o próprio STJ - ao julgar recurso correlato a processo judicial envol
vendo ação civil pública, relatado pelo ministro Francisco Franciulli 
Neto13, a fim de obrigar o município a disponibilizar imóvel para insta
lação de menores carentes, com recursos humanos e materiais - con
cluiu que, com fulcro na discricionariedade, a municipalidade tem a 
liberdade para, com a finalidade de assegurar o interesse público, esco
lher onde devem ser aplicadas as verbas orçamentárias, em quais obras 
se deve investir. 

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, tem entendimentos di
versos sobre a legitimidade constitucional do controle e da intervenção 
do Poder Judiciário em políticas públicas. 

Em arguição de descumprimento de preceito fundamentaP4, o 
ministro Celso de Mello, em 04/05/2004, decidiu que a referida ação 

12 O STJ, nos autos do Recurso Especial493.811-SP, DJ de 15/03/2004, relatora .a 
ministra Eliana Calmon, consignou em seu voto que "não é mais possível dt
zer, como no passado foi dito, inclusive por mim mesma, qu~ ~ Judi~iário não 
pode imiscuir-se na conveniência e oportunidade do ato administrativo, .ad:n
trando-se na discricionariedade do administrador. E as atividades estatrus, rm
postas por lei, passam a ser fiscalizadas pela sociedade, através do Mini~;ério 
Público, que, no desempenho de suas atividades precípuas, a representa . 

13 STJ, 2~ Turma, REsp 208.893/PR, DJ de 22/03/2004. 
14 STF classe/origem ADPF 45/DF, arguição de descumprimento de pr~ceito 

fundamental, relator: ministro Celso de Mello, DJ de 04/05/2004, p. 12, Julga
mento em 29/04/2004. 
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ceitos constitucionais. Recompondo a historicidade do tema, situam 
pois, os principais teóricos da tripartição dos poderes, a saber: Loc~~ 
e Montesquieu3. 

Locke afirmava a existência de direitos que antecediam 0 su . 
. r~-

mento do Estado, diferentemente de Hobbes, que acreditava que os · _ 
divíduos aceitavam a ideia de tal ente renunciando às suas liberdadm 

. d ~ 
como me10 e garantir a preservação dos grupos. Desse modo, discor-
dando da "guerra de todos contra todos", teorizou, por assim dizer, so
bre a tripartição de poderes de forma mais filosófica e menos política. 

Montesquieu, palmilhando caminho diverso, alcançou o mesmo 
resultado e é o itinerário de construção de seu pensamento que revela 

0 
propósito de suas ideias. Malgrado tenha o inegável mérito de colocar 
a ideia de tripartição num quadro mais amplo, não é possível, como 
afirmou Renato Janine Ribeiro (1993), recortar com precisão um espaço 
em que a vocação é do cientista e outro em que é do político. 

Tem-se, por conseguinte, que a separação harmônica entre os po
deres, apregoada pela teoria tripartite e adotada por nossa Carta Polí
tica, acabou por cometer a todos os Poderes a tarefa de conferir efetivi
dade aos direitos fundamentais, e não tão somente ao Poder Executivo. 
Disto decorre que, se o Judiciário, por este único propósito, determina 
ao Poder Executivo a observância de preceitos, nada mais faz do que 
atender comandos contidos na própria Constituição Federal. 

1.2.1 Construções teóricas acerca de "ativismo judicial"4 

e políticas públicas 

Embora doutrinadores como Luiz Henrique Cademartori (2004: 

51), Celso Antônio Bandeira de Mello (2004: 352) e Luíza Cristina Fon
seca Frischeisen (2000: 90) afirmem que tanto os atos de governo quan
to os atos administrativos estão sujeitos ao controle judicial, à luz dos 
princípios e garantias fundamentais inerentes ao Estado constitucional 

2 
John Locke aliou sua atuação política a sua construção teórica. No governo de 
Guilherme de Orange, instalado com a Revolução Gloriosa, seu pensamento 
exerceu influência sobre a ideia de que um governo deve ser controlado pelo 
parlamento e limitado pelos direitos individuais. 

3 C~arles-Louis de Secondat, o barão de Montesquieu, escreveu O espírito das 
lezs, no qual apresenta uma teoria geral da sociedade. 

4 
Segundo Eduardo Appio (2005), trata-se de uma concepção que permite uma 
efetiva intervenção dos juízes em funções tradicionalmente destinadas aos 
membros dos demais Poderes da República. 
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de direito, porquanto vinculados ao princípio da legalidade5, optamos 
por distinguir as referidas categorias por pensarmos que o ato político, 
se não de todo imune ao controle judicial, ao menos se encontra acober
tado pela chamada reserva do possível6 e a função administrativa não 
pode ser identificada com a função de governo. 

Conquanto ambas estejam sujeitas ao controle jurisdicional, por 
força do art. 511, XXXV, da CF/1988, o tratamento judicial não é idêntico, 
diante da natureza dos atos políticos, já que a primeira assume como 
vocação executar as políticas traçadas por esta última, sendo, portan
to, meramente instrumental (Appio, 2005). Por tal raciocínio, poderemos 
afirmar que os atos políticos são atos de proposição, ao passo que os 
atos administrativos são, ao mesmo tempo, objetos e ferramentas de 
execução7. 

No que tangencia as normas protetivas do meio ambiente, porre
tirarem seu substrato de validade e de legitimidade da própria Consti
tuição, é possível identificar, mesmo a "olho nu", um ato que, malgrado 
formalmente político, é, ontologicamente, ato administrativo. Tal ila
ção surge por nele se perpassarem (chegando mesmo a confundirem
se) as naturezas jurídicas de um e de outro, revelando a existência do 
instituto que denominamos ato de concreção, sobre o qual mais adiante 
discorreremos com maior minudência. 

Dworkin8, como lembra I<laus Günter9 (citado por Appio, 2005), insis
te que os juízes não devem criar novos direitos, mas sim devem des
cobrir os direitos que sempre existiram, ainda que frequentemente de 
modo implícito. 

O pensador estadunidense, porém, pondera que, mesmo em uma 
democracia representativa, nem todos conseguem ser alcançados satis
fatoriamente pela atuação estatal, daí concluir pela necessidade de que 

5 O ato que respeita o princípio da legalidade vista de forma ampla é, neces
sariamente, constitucional e legítimo por atender a sua finalidade, que é o 
interesse público. 

6 De acordo com a jurisprudência da Corte Constitucional Alemã, os direitos 
sociais prestacionais estão sujeitos à reserva do possível, no sentido daquilo 
que o indivíduo, de maneira racional, pode esperar da sociedade. 

7 Estes últimos naturalmente vocacionados ao controle judicial. 
8 Cf. Ronald Dworkin, O império do direito, São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 

19. 
9 Cf. Klaus Günter, Teoria da argumentação no direito e na moral, São Paulo: 

Landy, 2004, p. 410. 
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o Poder Judiciário atue no sentido de restabelecer o equihbrio ou corri
gir uma omissão que afasta o cidadão de uma situação jurídica que lhe 
é cara ou essencial. Remata afirmando que, embora numa democracia 
o poder, em tese, esteja nas mãos do povo, é por demais evidente que 
nenhuma democracia proporciona a igualdade genuína de poder po
lítico. 

Eis a substrução sobre a qual assentaremos nossos argumentos de 
que ações judiciais podem controlar o momento mais adequado para 
implantação das políticas públicas, bem como a forma de sua execução 
a partir de princípios constitucionais, porquanto é a própria Consti
tuição quem não só faculta, mas antes impõe aos juízes a proteção dos 
princípios e direitos fundamentais. 

1.2.2 O controle judicial das políticas públicas e a "reserva do possível" 

A reserva do possível, como anteriormente afirmamos, tem sido 
utilizada como argumento para limitar a atuação judicial em políticas 
públicas. Os tribunais têm dela se servido para reverter decisões judi
ciais que obrigam o Poder Executivo em ações de implementação de 
direitos fundamentais. 

Originária da Alemanha, foi engendrada em decisão da Corte 
Constitucional Federal no julgamento do caso em que havia a preten
são de ingresso no ensino superior público, embora não existissem va
gas suficientes, com fundamento na garantia da lei federal alemã de 
liberdade de escolha de profissão. Considerando-se as limitações de 
ordem econômica à efetivação dos direitos sociais, passou-se a susten
tar que estes estariam condicionados ao que se convencionou chamar 
de reserva do possível. 

Em decisão monocrática recente, o ministro do Supremo Tribu
nal Federal Celso de Mello, apesar de admitir o controle judicial sobre 
políticas públicas, mitiga tal atividade judicial à submissão à reserva 
do possível, "principalmente em sede de efetivação e implementação 
onerosa dos direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e 
culturais), cujo adimplemento, pelo Poder Público, impõe e exige, des
te, prestações positivas concretizadoras, por parte do Estado"10• 

10 "STF classe/origem ADPF 45/DF, arguição de descumprimento de preceito 
fundamental, relator: ministro Celso de Mello, D] de 04/05/2004, p. 12, jul
gamento em 29/04/2004. Ementa: Arguição de descumprimento de preceito 
fundamental. A questão da legitimidade constitucional do controle e da in
tervenção do Poder Judiciário em tema de implementação de políticas públi-
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1.2.3 Reserva do possível em políticas públicas ambientais: 
inaplicabilidade 

A "reserva do possível", repise-se como dito alhures, é a subordi-
nação às possibilidades orçamentárias do Estado. . . 

Ademais, quando a Constituição Federal afirma o meiO amb1ent~ e 
sua preservação como um direito e um dever de todos, projet~ ~ara a~em 
de um direito fundamental a espera de boa vontade para efetiva-lo, VIsto 
que as disposições contidas nos sete incisos do art. 225 :ão ~ém ~~ ~im
pies conteúdos programáticos. São, na verda~e, detern:maçoe~ dmgtdas 
à sociedade e ao poder público, que não permitem tergtversaçoes quanto 
a sua observância, por denotarem bem mais que opções políticas, por 
manifestarem, antes de tudo, um imperativo de sobrevivência da vida 
no planeta. 

Sob o enfoque ambiental, pensamos não ser possível que _o P~d~r 
Judiciário escolha a localização, o tamanho ou momento de msbtu1r 
área de conservação ou mesmo determinar a destinação de parcela do 
orçamento para sua implementação e, por tal aspecto, a re~erva do pos
sível revela-se escolho intransponível, uma vez que havena, nesse par
ticular, uma usurpação de atribuição reservada constitucional~ente, ao 
Poder Executivo. É que, embora o Poder Judiciário possa ser mclmdo 
no conceito de poder público, a quem a Constituiç~ão ~ederal_ c~~e~eu 
a instituição de áreas de conservação, sua competenC1a para m1c1ativa 
legislativa está expressamente definida e restringida ~o ~eis~ 11 do art. 
96 da Carta Política, dispositivo em que o legislador nao mclum propor 
leis ou editar atos normativos que tratem de matéria ambiental, v1sto 
que surgiria natimorto por evidente inconstitucion_ali~ade. 

Porém uma vez editada lei ou decreto que cne area de conserva
ção, por m{ciativa de poder autorizado constituci~n~~ente, é de pre
sumir-se que, em sua opção, consideraram-se os prmc1p10s norte~~ores 
da administração pública no q\le toca à realização de despesas, Ja que, 

cas, quando configurada hipótese de abusividade govername~tal. Dimensão 
política da jurisdição constitucional atribuída ao Su~re~o Tn~~al Fed~r~. 
Inoponibilidade do arbítrio estatal à efetivação dos direitos ~oCiais, ec?norm
cos e culturais. Caráter relativo da liberdade de conforrn~çao, do legis~ador. 
Considerações em torno da cláusula da 'reserva do possivel ·. Nece~si_d_ade 
de preservação, em favor dos indiv~d~o~, da ~tegri~a~e e_ da_ ~tangi?Ihda~ 
de do núcleo consubstanciador do rnrmrno existenCial . VIabilid~de ~stru 
mental da arguição de descumprimento no processo de conc~etl~açao das 
liberdades positivas (direitos constitucionais de segunda geraçao) · 
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como toda lei ou ato normativo, carrega, de forma intrínseca, a presun
ção de constitucionalidade. De inferir-se, pois, que foi observada a de
terminação constitucional que veda o início de programas ou projetos 
não incluídos na lei orçamentária anual ou a realização de despesas ou 
assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários 
ou adicionais (CF, art. 167, I e II). 

Eis a razão pela qual a reserva do possível não pode constituir-se 
obstáculo à tutela jurisdicional do meio ambiente. 

2 A teoria dos poderes implícitos: breves considerações 

Eis, pois, o nosso principal instrumento teórico para que cogite
mos da possibilidade de que o poder público possa ser compelido a 
adotar providências relativas à proteção ambiental. 

Diz Hely Lopes Meirelles (1998): "a teoria dos poderes implícitos 
está constitucionalmente consagrada no nosso regime, como norma 
interpretativa de observância obrigatória na partilha da competência 
entre a União, Estados-membros e os Municípios". 

O caso MC Culloch e o estado de Maryland, em 1818, em grau de 
apelação, foi julgado pela Corte Suprema dos EUA, ocasião em que o 
juiz Marshall, em seu voto, desenvolveu, em toda a plenitude do seu 
sentido atual, a teoria dos poderes implícitos ao defender que a nature
za de uma Constituição exige que apenas os seus grandes traços sejam 
demarcados, que só se designem os seus assuntos mais importantes e 
que os elementos secundários em que possam se erigir esses assuntos 
sejam deduzidos da própria natureza de cada um deles. 

Implicitamente, porém, ao endereçar seus mandamentos de modo 
amplo a genérico, a Constituição está conferindo poderes para a ado
ção dos meios necessários à concretização dos seus comandos. Como 
bem explicitou o magistrado, os poderes expressos estão colocados na 
Constituição de maneira estática, e os poderes implícitos são, justamen
te, instrumentos para sua dinamização, ou seja, para a sua adaptação 
às variações das circunstâncias. 

Por necessário, destacamos ainda que o STF já decidiu que somen
te "não há poderes implícitos quando há poderes expressos em sentido 
contrário"11

. Contudo, também em tal caso, não haverá nenhuma vedação 
à concreção dos atos de conservação instituídos pelo poder público, já que 
a Constituição não traz em seu texto nenhuma proibição nesse sentido. 

11 Acórdão do STF RE 19.873. 
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Em suma, toda norma ou princípio que cria uma situação jurídica 
deve também legitimar os meios adequados para o seu exercício. Logo, 
quem atribui os fins há também de fornecer os meios para alcançá-los. 

3 Controle judicial das políticas públicas na visão 
do STJ e do STF 

Cada vez mais são encontradiças sentenças judiciais contra as 
omissões do poder público, partindo de princípios e valores contidos 
na Constituição Federal. 

O STJ, em voto vencedor da ministra Eliana Calmon, determinou 
que, no prazo de 60 dias, a administração pública municipal reativasse 
programa social de recuperação de toxicômanos, determinando a in
clusão de verba própria e suficiente para atender o programa no orça
mento do próximo ano.12 

A matéria, no entanto, ainda é controvertida. Assim, por exemplo, 
o próprio STJ - ao julgar recurso correlato a processo judicial envol
vendo ação civil pública, relatado pelo ministro Francisco Franciulli 
Neto13, a fim de obrigar o município a disponibilizar imóvel para insta
lação de menores carentes, com recursos humanos e materiais - con
cluiu que, com fulcro na discricionariedade, a municipalidade tem a 
liberdade para, com a finalidade de assegurar o interesse público, esco
lher onde devem ser aplicadas as verbas orçamentárias, em quais obras 
se deve investir. 

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, tem entendimentos di
versos sobre a legitimidade constitucional do controle e da intervenção 
do Poder Judiciário em políticas públicas. 

Em arguição de descumprimento de preceito fundamentaP4, o 
ministro Celso de Mello, em 04/05/2004, decidiu que a referida ação 

12 O STJ, nos autos do Recurso Especial493.811-SP, DJ de 15/03/2004, relatora .a 
ministra Eliana Calmon, consignou em seu voto que "não é mais possível dt
zer, como no passado foi dito, inclusive por mim mesma, qu~ ~ Judi~iário não 
pode imiscuir-se na conveniência e oportunidade do ato administrativo, .ad:n
trando-se na discricionariedade do administrador. E as atividades estatrus, rm
postas por lei, passam a ser fiscalizadas pela sociedade, através do Mini~;ério 
Público, que, no desempenho de suas atividades precípuas, a representa . 

13 STJ, 2~ Turma, REsp 208.893/PR, DJ de 22/03/2004. 
14 STF classe/origem ADPF 45/DF, arguição de descumprimento de pr~ceito 

fundamental, relator: ministro Celso de Mello, DJ de 04/05/2004, p. 12, Julga
mento em 29/04/2004. 
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qualifica-se como instrumento idôneo e apto a viabilizar a concretiza
ção de políticas públicas, quando previstas no texto da Carta Políti
ca, tal como sucede no caso (EC 29/2000). Disse mesmo que, caso as 
políticas públicas venham a ser descumpridas, total ou parcialmente, 
pelas instâncias governamentais destinatárias do comando inscrito na 
própria Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal - 0 

Poder Judiciário em geral - não pode eximir-se do encargo de tomar 
efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais, que se identificam 
como direitos de segunda geração, com as liberdades positivas, reais 
ou concretas, sob pena de o poder público, por violação positiva ou ne
gativa da Constituição, comprometer a integridade da própria ordem 
constitucional. 

Ainda na mencionada decisão, explicitou que o desrespeito à 
Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto median
te inércia governamental. A situação de inconstitucionalidade pode de
rivar de um comportamento ativo do poder público, que age ou edita 
normas em desacordo com o que dispõe a Constituição, ofendendo, 
assim, os preceitos e os princípios que nela se acham consignados. Por 
outro lado, no que se refere à omissão estatal, o ministro Celso de Mello 
afirmou que, "se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à 
realização concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a tomá
los efetivos, operantes e exequíveis, abstendo-se, em consequência, de 
cumprir o dever de prestação que a Constituição lhe impôs, incidirá em 
violação negativa do texto constitucional". Desse "non facere", esclare
ce, resultará a inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, 
quando é nenhuma a providência adotada, ou parcial, quando é insu
ficiente a medida efetivada pelo poder público. 

Em sentido oposto, o ministro Nelson Jobim suspendeu a exe
cução de liminar concedida por juiz de direito, em que determinou 
à Faculdade de Medicina de Marília (Famema), autarquia estadual, 
que fixasse a cota de 30% das suas vagas dos cursos de medicina e en
fermagem para candidatos carentes egressos do ensino público, fun
damentando sua decisão na argumentação de que a liminar causaria 
grave lesão à ordem e à administração públicas, visto que o Judiciário 
estaria interferindo na condução pelo Estado das políticas públicas 
para a educação.15 

15 STF. Origem SL 60/SP, suspensão de liminar, relator: ministro Nelson Jobim, 
DJ de 18/02/2005, p. 3, julgamento em 10/02/2005. 
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Como é de observar-se, a jurisprudência dos tribunais relativa à 
atuação judicial em políticas públicas não é uníssona. Todavia já acena 
positivamente, no caso do Supremo Tribunal Federal, com a utilização 
da mitigação presente na teoria da reserva do possível. 

4 A questão ambiental 

4.1 Meios e fins das reservas ambientais 

Quando da instituição das áreas de conservação referidas, o pró
prio ato de criação já fornece alguns meios para sua implantação e que, 
portanto, o Poder Executivo, ao editar os decretos, inclusive já definin
do instrumento de atuação e efetivação e em ambos os atos de criação 
o Poder Executivo federal indica os fins para os quais as unidades de 
conservação foram criadas. Confira-se. 

O Parque Nacional da Serra do Pardo, por exemplo, foi criado 
com o objetivo de preservar ecossistemas naturais, possibilitando a 
realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades 
de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com 
a natureza e de turismo ecológico. Já a Estação Ecológica da Terra do 
Meio foi criada com o objetivo de preservar os ecossistemas naturais 
existentes, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o de
senvolvimento de atividades de educação ambiental, conforme dispu
ser o plano de manejo da unidade de conservação. 

Eis, portanto, os fins indicados pelo Poder Executivo federal, que, 
conforme entendemos, dão azo à aplicação da teoria dos poderes im
plícitos, teoria que aspiramos deva sustentar os argumentos pela atu
ação judicial na efetivação de áreas de conservação criadas somente 

"no papel" . 

5 Atividade judicial em políticas públicas ambientais 
propriamente ditas 

Conforme fundamentos que passamos a oferecer, entendemos 
que o Poder Judiciário poderá atuar para obrigar o Estado a adotar as 
medidas necessárias à efetiva implantação das unidades criadas por 

decreto. 
Palmilhando o caminho do controle judicial para efetivação de po

lítica ambiental, invocamos suporte na própria Constituição, que, em 
seu art. 225, apresenta o direito ao meio ambiente ecologicamente equi
librado como direito fundamental. 
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Além de qualificá-lo como bem de uso comum do povo e essen
cial à sadia qualidade de vida, impôs ao poder público e à coletiVi
dade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 

Para assegurar a efetividade desse direito, incumbiu ao poder pú
blico a preservação e restauração de processos ecológicos essenciais, 
provendo também o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. De
mais disso, determina que sejam definidos, em todas as unidades da 
Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especial
mente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente 
por meio de lei, vedando qualquer utilização que comprometa a inte
gridade dos atributos que justifiquem sua proteção. 

A própria Constituição atribui-lhe os "fins" ao firmar que incum
be ao poder público conferir efetividade a esse direito quando lhe en
trega a missão de preservação e restauração dos processos ecológicos 
essenciais. Portanto, em seu capítulo VI, além de alçar o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado a direito fundamental, que já em si carrega 
sua finalidade intrínseca, vai adiante ao conferir-lhe a finalidade espe
cial de promover-lhe a efetividade. 

A teoria dos poderes implícitos indica que o poder público tem a 
obrigação de fazer tudo quanto seja necessário ou útil para desempe
nhar as atribuições que a Constituição lhe confere, visto que, se as fina
lidades constitucionais16 estão expressas, os meios para sua consecução 
estão implícitos. 

6 Ato de concreção 

Nesta parte, identificaremos o núcleo da inconstitucionalidade17 

resultante da criação de medidas de proteção desacompanhadas dane
cessária efetivação, atuando sobre o ato que visualizamos derivado da 

16 Pensamos que os fins expressamente consignados tal como reclama a te
oria dos poderes implícitos, no caso direito ambiental, estão dispostos no 
art. 225 da CF/1988: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações". 

17 A inconstitucionalidade que vislumbramos decorre tão somente da inércia 
estatal em implementar plenamente as reservas ambientais já criadas, não 
havendo questioná-la quanto aos seus demais aspectos materiais ou for
mais. 
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lJ\aterialização do ato político18, visto que para nó_: a :dição de lei ou 

t normativo que institui19 unidades de conservaçao nao pode ser con-
ao f" 
siderado um ato político ou propriamente administrativo para e eltos 

de contraste judicial. . , . . _ . 
Pensamos que, em matéria ambiental, ex1ste, alem da dtVIsao ao-

ma, uma terceira categoria, mais ligada ao ato político do que ao ato ad
ministrativo, que chamamos ato de concreção20

, o qual, assim como o ato 
administrativo, também é perfeitamente contrastável judicialmente. 

Pugnando pelo meio ambiente ecologicamante equilibrado,. o ~rt. 
225, § 1 11, III, dispôs que, "para assegurar a efetividade desse duet~o, 
incumbe ao Poder Público definir, em todas as unidades da Federaça~, 
espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente ~roteg~
dos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente atraves d~ le1, 
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atnbu-

tos, que justifiquem sua proteção". . . , . . 
Pois bem, entendo, assim como a doutrina maJontana, que a uru-

dade de conservação pode ser criada por lei, decreto ou resolução do 
Poder Executivo, pela simples razão de que ~ refer~~o dispo~itiv~ c~ns
titucional é norma de aplicação imediata e dueta Ua que defme dueltos 
e garantias fundamentais (art. 511, LXXVII,§ 111

). De tal ra~oc,ínio surg~ 
a inelutável conclusão de que o ato que confere concreçao a determi
nação constitucional não é ato político e nem tampouco ato adminis
trativo, e sim uma espécie de "cláusula de exceção", conforme apregoa 

Robert Alexy (2001). 
Conforme afirmamos antes, qualquer ato que retire seu funda-

mento de validade da própria Constituição, ainda que se refira a direi
tos e garantias individuais, deve ser considerado um ato políti~o. _ 

Entretanto, em relação ao direito ambiental, quando da cnaçao de 
áreas de conservação, os atos que os instituem, insistimos, reúnem a 
generalidade e abstração do ato político e a concreção inerente aos atos 
administrativos. São, portanto, um ato rubrido. 

1s Por ato político entendemos aquele, em prim:ir~ an.á~ise, revestido de discri
cionariedade e, portanto, intenso a intervençao JUdiCial. 

19 A palavra "instituir", no presente trabalho, será empregada como sinônimo 

de criar. 
20 Sugerimos tal denominação em razão de pen?~rmos que o referido ~s~tut~ 

jurídico reúne características tanto do a~o ~olítico q~,ru:to do ato administra 
tivo, assim surgindo como uma categona mtermedtana. 
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~elhor dizendo, os atos que denominamos de concreção cabem 
perfeitamente, no conceito de ato administrativo e, assim sendo, sob ' 
eles incide o principio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Ma:e 
?,or outro l~do, inega.velmente, guardam características de ato político: 
Ja que praticados ao mteresse geral (com a finalidade de preservar u 
meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futur: 
gerações). 

Assim, a fortiori, tais atos, apesar de formalmente políticos, são, 
ontologicamente, atos administrativos, à medida que avançam rumo 
ao núcleo do ato político, conferindo-lhes concreção, assim transmu
dando-se em uma terceira categoria, cuja forma é de política pública 
e a essência de ato administrativo, sendo assim suscetível de controle 
judicial, o qual como alvo de todas as medidas de implementação bus
cadas no Poder Judiciário. 

6.1 Consequências da omissão estatal 

A verdade é que, por qualquer ângulo, a criação de áreas de con
servação "de papel" (sem a devida implementação) trazem resultados 
negativos21

• Em tais situações, a efetivação da política ambiental apa
rece como imposição do legislador constituinte, mas que é sistematica
mente negligenciada pelo poder público. 

Tendo em foco o tema proposto, repise-se que as unidades de con
servação e regras de proteção podem ser instituídas por instrumentos 
legislativos tais corno: leis, decretos, ou mesmo resoluções, já que oca
pítulo da Constituição Federal que trata do meio ambiente é norma 
de aplicação imediata e direta, não necessitando da intermediação de 
legislação infraconstitucional para conferir-lhe concreção. 

Apesar do amplo espaço ocupado pela legislação, ante o manu
seio de leis, decretos, resoluções, portarias, ordens de serviço etc., este 
quadro não responde aos anseios da sociedade contemporânea. Ao re
vés, a proliferação de normas ambientais contribui para recrudescer as 
questões socioarnbientais. É o que Ulrich Beck (1996) denomina "irres
ponsabilidade organizada". 

O ordenamento vigente obriga o poder público a assumir atribui
ções para tratar das questões ambientais em todas as esferas políticas. 
Cabe, pois, ao Estado fiscalizar permanentemente os recursos ambien-

21 Alguns estudos, contudo, indicam que, mesmo sendo uma "área de conser
vação de papel", o grau de desmatamento é um pouco menor do que outras 
sem nenhuma restrição. 
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tais, controlar constantemente as atividades potencialmente poluido
ras, fomentar estudos e pesquisas de tecnologia para o uso racional 
e proteção dos recursos naturais, promover a educação ambiental e, 
principalmente, conferir efetividade às medidas de proteção que ins
tituir. 

Embora criado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC), o Brasil ainda está longe de colocar seu mosaico de áreas pro
tegidas para funcionar. À primeira vista, os números até que são ani
madores. Desde a criação do Parque Nacional de Itatiaia, em 1937, mais 
de 517 mil km2 do território brasileiro já foram agraciados com status 
de proteção federal. Só nos últimos quatro anos, foram acrescentados 
cerca de 112 mil krn2

, segundo dados do Atlas de conservação da natureza 
brasileira, lançado em Brasília, em 2005. "A maioria das unidades ainda 
existe apenas no papel e nas fotografias. Falta dinheiro, infraestrutura, 
funcionários e plano de manejo. E várias delas estão sobrepostas a ter
ras indígenas, o que as coloca numa espécie de limbo legal entre existir 
e não existir"22• 

A omissão do poder público em conferir efetividade à política am
biental traz consequências gravíssimas para a sociedade. Na Amazô
nia, em particular, a falta de concreção a tais atos legislativos, aliada à 
indefinição fundiária, tem resultado em frequentes litígios entre pos
seiros e proprietários e entre posseiros e jagunços a serviço de grileiros 
e na destruição da floresta, com invasão de parques e estações ecológi
cas e reservas extrativistas. 

A criação de áreas especialmente protegidas apenas "no papel" 
tende a gerar insegurança jurídica. Imagine-se que um parque nacional 
foi criado via decreto presidencial. Tem-se, pois, uma unidade de con
servação de preservação permanente, que faz com que, em seu interior, 
qualquer atividade humana tenha o potencial de fazer surgir uma con
duta combatida pelo direito penal ou mesmo administrativo. 

Daí que para o direito penal toda dúvida deve ser considerada 
em favor do réu. Quanta perplexidade surgirá para o Poder Judiciário 
quando, no momento de julgar, verificar que a área onde supostamente 
ocorrera o crime não está demarcada. Saber se o desmatamento ilegal 
ocorreu dentro ou fora da área de proteção federal terá reflexos impor
tantes na comprovação da materialidade ou mesmo na definição da 
competência da Justiça Federal ou estadual para julgar a ação penal. 

22 O Estado de S. Paulo, caderno Vida, 08/05/2005, p . A2; Folha de S. Paulo, cader
no Ciência, 08/05/2005, p. A35. 
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Somente perícia complexa, demorada e dispendiosa poderá trazer a 
certeza jurídica necessária para a aplicação da pena. 

Em outro exemplo, tome-se uma reserva extrativista, também não 
efetivada, na qual as chamadas "populações tradicionais" não foram 
identificadas para que pudessem fruir os recursos naturais de maneira 
sustentável. Enquanto não se confere concreção à medida conservacio
nista, não poderão surgir das tentativas de novos grupamentos huma
nos que tentariam se instalar na área. 

Por fim, a simples criação de reservas, sem a rápida implantação, 
faz com que haja um intenso processo de exploração de recursos madei
reiros e minerais de forma ilegal e indiscriminada. Tal recrudescimento 
surge como efeito contrário aos propósitos das normas de instituição 
de áreas de conservação, em vista de que alguns agentes, impossibili
tados de iniciar ou continuar a exploração manejada ou tolerada pela 
omissão e ineficiência fiscalizatória das áreas referidas, por se tratar 
de unidades com características que não convivem com a exploração 
ainda que sustentada, realizam intenso e devastado ataque ao meio 
ambiente, em autêntica "operação terra arrasada", ao desiderato de re
tirar, de última hora, o máximo em recursos minerais e vegetais. 

Tais situações, portanto, para além de reclamar a implementação 
das unidades de conservação criadas por imposição do legislador cons
titucionat também são movidas pelo "princípio da realidade", a de
mandar rápida e eficaz atuação dos Poderes. 

7 Conclusões 

Obliterando-se o mito do modelo teórico dos três poderes rigo
rosamente separados ou mesmo revisando-se esse vetusto dogma, em 
vista de que o Poder Executivo, no Brasil, mostra-se incapaz de garan
tir um cumprimento racional de preceitos constitucionais, é possível a 
atuação judicial para viabilizá-los ou mesmo materializá-los. 

A "reserva do possível" não impede a implementação judicial de 
políticas públicas ambientais, em vista da presunção constitucional da 
existência de verba orçamentária para custeá-lo. 

Malgrado a doutrina admita o controle judicial sobre políticas pú
blicas, embora o Judiciário paute suas decisões em direito preexisten
te, ainda que de forma implícita, a jurisprudência dos tribunais ainda 
claudica, porém já o admite, em alguns casos. 

De outro modo, superados os fatores acima listados, conclui-se, 
pois, que os atos infraconstitucionais que materializam a proteção ao 
meio ambiente, sendo determinados pela Constituição Federat consti-
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tuem um estado intermediário entre o ato político e o ato administrati
vo, por isso perfeitamente controláveis judicialmente, porquanto a ati
vidade judiciat nesse caso, supre a omissão do Estado e, desse modo, 
atendendo ao comando constitucional que determina a harmonização 
dos Poderes e a intervenção judiciat ambicionaria afastar o estado da 
incerteza jurídica. 

Com efeito, manuseados os adequados instrumentos destinados à 
obtenção da tutela jurisdicional23 pelos respectivos legitimados, é pos
sível que o Poder Judiciário imponha obrigação no sentido de que o 
Poder Executivo efetive as medidas protetivas já consignadas em lei ou 
ato normativo infralegal. 
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Direito ambiental: enfoque constitucional 
e principiológico 

Sérgio de Norões Milfont Júnior1 

1 O direito constitucional e o meio ambiente 

A preocupação com o meio ambiente é relativamente recente no 
mundo jurídico. De fato, somente a partir da segunda metade do sé
culo XX, é que se iniciaram discussões acerca do tema, tendo sido a 
crise do petróleo, ocorrida nos anos 1970, decisiva para a verificação 
da urgência de uma conscientização geral acerca da esgotabilidade dos 
recursos naturais. 

Percebeu-se, então, a necessidade de o Estado promover a defesa 
do meio ambiente, cumprindo um papel intervencionista e implemen
tador de novas políticas públicas com este objetivo. Deve a constituição, 
lei fundamental, estabelecer o conteúdo e os limites da ordem jurídica. 
Assim, é nela que devem estar contidos os fundamentos da proteção 
do meio ambiente. 

O direito ambiental, como os demais ramos jurídicos, pode ser 
definido corno um conjunto de princípios e regras. A peculiaridade que 
o distingue dos demais ramos do direito consiste em seu objeto, uma 
vez que visa disciplinar as atividades direta ou indiretamente relacio
nadas com o uso racional dos recursos naturais, bem como a promoção 
e proteção dos bens culturais de valor histórico, artístico, arquitetônico, 

1 Juiz federal substituto da 7il Vara da Seção Judiciária do Estado do Pará. 
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urbanístico, monumental, paisagístico, turístico, arqueológico, paleon
tológico, ecológico, científico. Trata, portanto, da defesa e da preserva
ção do patrimônio ambiental (natural e cultural) e da incolumidade da 
vida em geral, tanto a presente como a futura. 

Deve-se observar que, em sendo o direito ambiental ramo recente 
no mundo jurídico, constituições mais antigas, como a norte-america
na, não trazem em seu bojo disposições acerca da matéria, sendo que a 
primeira constituição brasileira a dispor sobre tais questões de forma 
abrangente foi a promulgada em 1988. 

Frise-se que, a partir da Constituição de 1934, todas as constitui
ções brasileiras cuidaram da proteção do patrimônio histórico, cultural 
e paisagístico do país. Constante era a indicação, em nossas constitui
ções pretéritas, da necessidade de a propriedade cumprir sua função 
social. Apesar de serem temas tidos corno inseridos no conceito de di
reito ambiental, o legislador constitucional, até a Carta de 1988, não 
tinha se preocupado em proteger o meio ambiente em seu conceito 
específico (com ênfase na proteção do patrimônio natural) e de forma 
mais abrangente. 

Somente na Constituição de 1988 verificou-se a consciência dane
cessidade do convívio harmônico com a natureza. Urge destacar que 
nossa Carta Constitucional é considerada uma das mais completas em 
se tratando de tutela do meio ambiente, concentrada no capítulo VI do 
título VIII, referente à Ordem Social (art. 225 e parágrafos), mas tam
bém presente em inúmeros outros dispositivos insertos ao longo de 
seu texto, em face, sobretudo, do conteúdo multidisciplinar da matéria, 
como veremos adiante. 

1.1 A tutela do meio ambiente e a repartição de competências 

A repartição de competências prevista na Constituição, fundada 
no pacto federativo, fixa as atribuições conferidas a cada ente federado, 
sendo que a tutela do meio ambiente pode ser disciplinada pela União, 
pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. 

As competências previstas são de natureza administrativa, relati
vas ao desempenho de atividades concretas, e de natureza legislativa, 
referentes ao poder outorgado a cada ente para a elaboração das leis e 
atos normativos. 

Entre as competências administrativas comuns à União, estados, 
Distrito Federal e municípios, inclui-se a ampla proteção do meio am
biente, conforme estabelece o art. 23, III, VI e VII, in verbis: 
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Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distri
to Federal e dos Municípios: 
[ ... ] 

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor 
histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens na
turais notáveis e os sítios arqueológicos; 

[ ... ] 

VI- proteger o meio ambiente e combater a poluição em qual
quer de suas formas; 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 

[ ... ]. 

Nos termos previstos pelo parágrafo único do dispositivo em 
questão, leis complementares deverão fixar normas para possibilitar a 
cooperação entre os entes federados, visando o equilíbrio do desenvol
vimento e o bem-estar em âmbito nacional. 

Em suma, cada ente, observando seu peculiar interesse e necessi
dade, deve praticar os atos pertinentes à proteção do meio ambiente. 
As atividades protetivas de interesse local, assim entendidas as que 
não extrapolem os limites físicos do município, devem ser adminis
tradas pela administração municipal. Quando a atividade de proteção 
extrapola o limite territorial municipal, sendo necessária uma atuação 
além de sua área física, percebe-se a necessidade de atuação do ente 
estadual, sem prejuízo da possibilidade de cooperação dos entes muni
cipais envolvidos entre si, e destes com o Estado. 

Em situações de maior amplitude, em que se façam necessárias 
ações que extrapolam as áreas dos estados-membros, cumpre à União 
a adoção das medidas protetivas, sendo também possível a cooperação 
dos entes municipais e estaduais. 

A competência legislativa em matéria ambiental é disciplinada no 
art. 24, VI e VII, da Constituição Federal: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal le
gislar concorrentemente sobre: 

[ ... ] 
VI- florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defe
sa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e 
controle da poluição; 
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turís
tico e paisagístico; 
[ ... ]. 
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De plano, há que se destacar que a ausência de menção aos municí
pios não significa que eles não dispõem de competência para legislar so
bre a matéria em comento. Isto porque a Constituição Federal, em seu art. 
30, I e 11, deferiu-lhes competência para legislar sobre assuntos e interesse 
local e para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. 

Diante, portanto, da competência administrativa comum de pro
teger o meio ambiente, pode - e deve - o município legislar supleti
vamente acerca de matérias ambientais, sempre que necessário. 

Em verdade, trata-se de competência legislativa concorrente, em 
que a União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, sem prejuízo da 
competência suplementar dos estados, Distrito Federal e municípios. 
Deve a União legislar em face de questões de interesse nacional, en
quanto os demais entes federados observarão as peculiaridades regio
nais (estados) e locais (municípios). O Distrito Federal, como se sabe, 
cumula as competências estaduais e municipais, uma vez que seu ter
ritório não é subdividido em municípios. 

Estabelece a Carta de 1988, ainda, que, em caso de omissão por 
parte da União em legislar as normas gerais, poderão os estados dispor 
plenamente sobre a matéria, sendo que a norma valerá dentro de seus 
limites territoriais. Sobrevindo lei federal sobre normas gerais, suspen
de-se a eficácia da lei estadual no que lhe for contrária. 

Este mesmo raciocínio aplica-se em caso de omissão de normas fe
derais e estaduais, situação em que poderá o município exercer a com
petência legislativa plena, observando seu limite territorial para exi
gência de sua aplicabilidade. Sobrevindo normas federais e estaduais, 
suspende-se a eficácia da norma municipal no que lhes for contrária. 

1.2 A defesa do meio ambiente como princípio da ordem econômica 

A previsão da defesa do meio ambiente como princípio da ordem 
econômica foi um dos principais avanços da Constituição Federal de 
1988, que estabelece: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do traba
lho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observa
dos os seguintes princípios: 

[ ... ] 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e ser
viços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional42, de 19/12/2003). 
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Considerar a defesa do meio ambiente como princípio da ordem 
econômica significa impor limite ao desenvolvimento econômico, uma 
vez que estarão em desconformidade com o texto constitucional as ati
vidades econômicas que violem a proteção do meio ambiente. 

Trata-se da implantação do chamado capitalismo socioambiental, 
que busca a compatibilização da livre iniciativa e da propriedade pri
vada com a proteção ambiental, visando possibilitar a realização de 
uma vida humana digna e saudável, ideia presente no conceito de de
senvolvimento sustentável. 

Cumpre esclarecer que a previsão de tratamento diferenciado que 
deverá ser conferido às empresas, conforme o impacto ambiental de 
seus produtos e serviços e de processos de elaboração e prestação, foi 
acrescida pela Emenda Constitucional42/2003, ao dar nova redação ao 
art. 170, VI, da Carta de 1988. 

Previu ainda a Carta de 1988, como condição para que a proprieda
de rural atendesse sua função social, a utilização adequada dos recursos 
naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente (art. 186, Il). 

1.3 O meio ambiente como bem jurídico autônomo 

A Constituição Federal traz inserto no título VIII (Da Ordem So
cial) o capítulo VI (Do Meio Ambiente), condensado no art. 225, institu
cionalizando o direito ao meio ambiente equilibrado como um direito 
de todos, sendo considerado bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade a 
responsabilidade pela sua defesa e preservação2

• 

2 Disciplina o referido dispositivo: 
"Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações. 
§ 12 - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I-preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas; 
11- preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fis
calizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a su
pressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 
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Percebe-se, no caput do dispositivo constitucional, a preocupação 
em estabelecer uma norma-matriz consistente na garantia a todos do 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

No primeiro parágrafo, o legislador constitucional estabeleceu os 
instrumentos necessários à garantia e efetividade do direito enunciado 
no caput do artigo, colocando-os à disposição do poder público. 

Em seguida, tratou de urna série de determinações particulares 
que, em face da importância de seu conteúdo ecológico, merecem des~ 
de logo proteção ambiental. 

2 Princípios ambientais 

As normas jurídicas dividem-se em regras e princípios. As regras 
aplicam-se sempre que verificados os pressupostos fáticos abstrata
mente previstos, obedecendo à lógica do "tudo ou nada", como destaca 
Ronald Dworking. 

Já os princípios caracterizam-se por possibilitar sua aplicação em 
diferentes graus, sendo "mandamentos de otimização" - na definição 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencial
mente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo pré
vio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, méto
dos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o 
meio ambiente; 
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a cons
cientização pública para a preservação do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que co
loquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 
submetam os animais a crueldade. 
§ 2°- Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degTadado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão pú
blico competente, na forma da lei. 
§ 3°- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujei
tarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administra
tivas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 
§ 4° - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a pre
servação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 
§5°-São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por 
ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 
§ 6° -As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização 
definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas." 
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de Robert Alexy -, devendo ser aplicados na maior medida possível, 
dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. 

Os princípios são normas jurídicas basilares, situadas no vértice 
da pirâmide normativa, orientadoras da elaboração e da interpretação 
das demais regras do ordenamento jurídico, funcionando, inclusive, 
como pressuposto de validade. 

A doutrina do direito ambiental diverge bastante ao enumerar 
os princípios deste ramo jurídico, de tal forma que não é tarefa fácil 
definir quais efetivamente as normas que consubstanciam princípios 
e quais seriam meras regras ambientais. Destaque-se, ainda, que nem 
todos os princípios do direito ambiental encontram-se inseridos na 
Constituição Federal. 

Considerando, entretanto, a distinção existente entre estas espé
cies de normas acima referida e, sobretudo, o caráter inforrnador e 
orientador nas normas principiológicas, apontaremos a seguir os prin
cípios do direito ambiental. 

2.1 Princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado 
como direito fundamental da pessoa humana 

Entre os princípios de direito ambiental presentes na Constituição 
Federal destaca-se, desde logo, o princípio do meio ambiente ecolo
gicamente equilibrado corno direito fundamental da pessoa humana, 
mencionado no caput do art. 225. 

Em decorrência, tem-se a indisponibilidade do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, urna vez que tal atributo é inerente aos di
reitos fundamentais. Esta indisponibilidade é acentuada ao mencionar
se que a preservação do meio ambiente deve ser feita no interesse não 
só das presentes como das futuras gerações. Há, assim, o dever jurídico 
para a presente geração de transmitir o patrimônio ambiental às gera
ções que se sucederem. 

2.2 Princípio da natureza pública da proteção ambiental 

A Constituição Federal impôs ao poder público e à coletividade 
o dever de defender e de preservar o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. 

Em sendo o meio ambiente ecologicamente equilibrado um bem 
de uso comum do povo, devendo ser assegurado e protegido para uso 
de todos, justificada está a natureza pública da proteção imposta. 

803 
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2.3 Princípio do desenvolvimento sustentável ou princípio da consideração 
da variável ambiental no processo decisório de políticas de desenvolvimento 

A busca do desenvolvimento econômico, corno acima já afirma
do, passou a ter limite na proteção ao meio ambiente. Assim, impõe-se 
considerar a variável ambiental em qualquer ação ou decisão referente 
às políticas de desenvolvimento que possam causar impacto negativo 
sobre o meio. 

Determina a Constituição de 1988 que a instalação de obra ou 
atividade potencialmente causadoras de significativa degradação am
biental seja precedida de estudo de impacto ambiental. Impõe, ainda, 
que o poder público controle a produção, a comercialização e o em
prego de técnicas, métodos e substâncias que produzam risco à vida, à 
qualidade dela e ao meio ambiente. 

É de se questionar, em cada caso concreto, até que ponto pode 0 

meio ambiente ser alterado para que se promova o desenvolvimento. 
Deve haver, portanto, urna ponderação de valores entre a busca do de
senvolvimento econômico (e social) e a manutenção do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. 

Vê-se nítido o caráter principiológico subjacente a essa norma, urna 
vez que dela decorrem situações em que o poder público, mesmo diante 
da necessidade de determinada obra ou atividade para implementação 
do desenvolvimento econômico, deve ponderar os valores em questão, 
considerando a possível degradação ambiental dela decorrente, para 
definir a política a ser adotada. Consiste, em suma, na busca pela conci
liação da proteção ambiental com o desenvolvimento econômico. 

2.4 Princípio da precaução 

Parte da doutrina e da jurisprudência3 difere o princípio da pre
caução do princípio da prevenção. Este significaria a adoção de medi-

3 O Tribunal Regional Federal da 1 ~ Região tem reconhecido a diferença entre 
o princípio da precaução e o princípio da prevenção, como se pode observar, 
a título ilustrativo, no seguinte julgado: 
Processo: AC 2003.34.00.034026-7/DF; apelação cível 
Relator: Desembargador Federal Souza Prudente 
Órgão julgador: 6~ Turma 
Publicação: 28/04/2008, e-DJFl, p. 120 
Data da decisão: 11/04/2008 
Decisão: A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação. 

ARTIGOS DOUTRINÁRIOS 1 8os 

das quando já são conhecidas as consequências de determinado ato; o 
nexo causal já estaria cientificamente comprovado. 

Diferentemente, em decorrência do princípio da precaução, a ado
ção de medidas de proteção seria imposta por não se saber quais as 
consequências e reflexos que determinada ação ou aplicação científica 
poderá gerar ao meio ambiente. Estando presente a incerteza científica, 
devem-se adotar medidas protetivas ao meio ambiente. 

Conclui-se que, pelo princípio da prevenção, previne-se, porque se 
sabe quais as consequências decorrentes de determinada atividade. 
Pelo princípio da precaução, previne-se, porque não se sabe, ainda, quais 
as consequências do ato, em face da incerteza científica. Maior, portan
to, é a amplitude de proteção ao meio ambiente pelo reconhecimento 
da aplicação do princípio da precaução. 

Tal princípio foi inserido na legislação pátria através da ratifica
ção pelo Congresso Nacional, com aprovação do Decreto Legislativo 
1/1994, da convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima, ocorrida em Nova Iorque em 09/05/1992. 

2.5 Princípio do poluidor-pagador 

A Constituição Federal estabelece no art. 225, § 32
, o princípio se

gundo o qual se deve imputar ao poluidor o custo social da degradação 
por ele provocada. 

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DE PRODUTO AGROTÓXICO (GLIFOSATO) EM SOJA TRANSGÊNI
CA. TUTELA CAUTELAR DO MEIO AMBIENTE (CF, ART. 225, CAPUT). DIREITO DIFUSO 
DOS CONSUMIDORES. CARÊNCIA DE AÇÃO NÃO CARACTERIZADA. 
[ ... ] 
III - Ademais, a tutela constitucional, que impõe ao Poder Público e a toda 
coletividade o dever de defender e preservar, para as presentes e futuras gera
ções, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade 
de vida, como direito difuso e fundamental, feito bem de uso comum do povo 
(CF, art. 225, caput), já instrumentaliza, em seus comandos normativos, o prin
cípio da precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério de um_a 
determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evr
tando-se a ação) e a consequente prevenção (pois uma vez que se possa prever 
que uma certa atividade possa ser danosa, ela deve ser evitada), exi~do-se, 
assim, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencralmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de im
pacto ambiental, a que se dará publicidade (CF, art. 225, § 1Q, IV). 
IV - Apelação provida. Sentença anulada, com a determinação do regular 
processamento do feito. 
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Deverá, portanto, o poluidor reparar os danos decorrentes do p 
re

juízo ambiental causado da forma mais abrangente possível, sendo ue 
a responsabilidade pelo dano ao meio ambiente é objetiva, prescinJm_ 
do do elemento culpa. 

Conforme já ressaltou a jurisprudência4
, a finalidade deste Prin

cípio é, primordialmente, evitar danos ao meio ambiente e, em último 
caso, promover sua reparação, tendo natureza preventiva e repressora. 

2.6 Princípio do usuário-pagador 

Este princípio impõe a exigência de uma contrapartida financeira 
dos usuários de recursos naturais. Ou seja, não obstante ser o meio am
biente bem de uso coletivo, a utilização de forma individualizada deve 
acarretar uma retribuição por parte do usuário. 

Difere do princípio do poluidor-pagador, uma vez que este tem 
caráter preventivo e repressor, enquanto o princípio do usuário paga
dor tem nítido caráter retributivo. 

4 
Em recente acórdão, o Tribunal Regional Federal da 1 ~ Região reconheceu o 
caráter preventivo do princípio do poluidor-pagador: 
Processo: AG 2006.01.00.019291-9/PA; agravo de instrumento. 
Relator: Desembargador Federal Souza Prudente. 
Órgão julgador: 6ª Turma. 
Publicação: 13/08/2007, DJ, p. 78. 
Data da decisão: 30/04/2007. 

Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de ins
trumento. 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. ILHA DE ALGODOAL/ 
MAIANDEUA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA PROCESSUAL-CAUTELAR 
DO MEIO AMBIENTE (CF, ART. 225, CAPUT). IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE PRE
SERVAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 
[ ... ] 
III -Se a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, no Brasil (Lei n. 6.938, 
de 31/08/81) inseriu como objetivos essenciais dessa política pública "a com
patibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da 
qualidade do meio ambiente e do equilrbrio ecológico" e "a preservação e 
restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e 
disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio 
ecológico propício à vida" (art. 4Q, incisos I e VI), há de se entender que o 
princípio do poluidor-pagador busca, sobretudo, evitar a ocorrência de da
nos ambientais e, só no último caso, a sua reparação. 
IV-Agravo de instrumento desprovido. 
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2.7 Princípio da função socioambiental da propriedade 

A propriedade privada, ao longo do tempo, passou a ter uma 
concepção social, evoluindo a partir de uma concepção individualista. 
Nesse trilhar, a Carta Magna de 1988 disciplina que a função social da 
propriedade urbana vê-se cumprida quando atendidas as ~xigênc~as 
fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano duetor. Ja a 
função social da propriedade rural é cumprida quando, entre outros 
requisitos, há adequada utilização dos recursos naturais disponíveis e 
preservação do meio ambiente. 

Este princípio funciona como pressuposto de validade para as re
gras que impõem, por exemplo, ao proprietário rural o dever de recom
por vegetação em áreas de preservação permanente e reserva legal, ainda 
que não tenha sido ele o responsável pelo desmatamento. Esta obrigação 
possui caráter real- propter rem-, isto é, uma obrigação que se prende 
ao titular do direto real, seja ele quem for, bastando sua condição de pro
prietário, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça5. 

5 Processo: REsp 745363/PR. 
Recurso Especial2005/0069112-7. 
Relator: Ministro Luiz Fux (1122). 
Órgão julgador: T1 - 1 a Turma. 
Data do julgamento: 20/09/2007. 
Data da publicação/fonte: DJ 18.10.2007, p. 270. 
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DANOS AMBIENTAIS. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. TERRAS RURAIS. RECOMPOSIÇÃO. 
MATAS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ART. 476 DO CPC. 
FACULDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. 
1. [ ... ] 
2. A obrigação de reparação dos danos ambientais é propter rem, por isso que 
a Lei 8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais, ainda que não sejam 
eles os responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores, máxime por
que a referida norma referendou o próprio Código Florestal (Lei 4?71/6~) 
que estabelecia uma limitação administrativa às propriedades .rurars, obr~
gando os seus proprietários a instituírem áreas de reservas legars, de no rm
nimo 20% de cada propriedade, em prol do interesse coletivo. Precedente do 
STJ: RESP 343.741/PR, Relator Ministro Franciulli Netto, DJ de 07/10/2002. 
3. [ ... ] 
4. A Constituição Federal consagra em seu art. 186 que a função social da pro
priedade rural é cumprida quando atende, seguindo critéri?s e gr~_us. ~e e~
gência estabelecidos em lei, a requisito~ certos, entre os_ quars o ?e u~aç~o 
adequada dos recursos naturais disporuveis e preservaçao do me10 ambrente · 
[ ... ) 



ARGUMENTO 

2.8 Princípio do direito humano 

Ressalta o presente princípio que o ser humano deve constituir 
0 

centro das preocupações relacionadas com o desenvolvimento susten
tável, sendo que a proteção ao meio ambiente ecologicamente equili
brado tem por fim conferir ao homem uma vida saudável e em harmo
nia com o meio ambiente. 

2.9 Princípio da equidade ou da solidariedade intergeracional 

Corolário do princípio do meio ambiente ecologicamente equili
brado como direito fundamental da pessoa humana e presente no caput 
do art. 225 da Constituição Federal, preceitua este princípio que o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado deve ser preservado não só para 
a presente geração, mas também para as futuras. 
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Tipificação penal da conduta de inserir dados 
falsos na segunda via de Autorização para 

Transporte de Produtos Florestais (ATPF) 
Leonardo Augusto de Almeida Aguiar1 

1 Introdução 

Existem atualmente em tramitação perante a Justiça Federal da 
1 ª Região, em especial na Seção Judiciária do Pará, numerosos proces
sos em que se imputa aos denunciados a prática da conduta de inserir 
declarações falsas na segunda via de Autorizações para Transporte de 
Produto Florestal (ATPFs), com o objetivo de burlar a fiscalização da 
autarquia ambiental federal ("calçamento de ATPF"). 

Nesses casos, normalmente, o Ministério Público Federal denun
cia a pessoa jurídica pela prática dos crimes ambientais previstos nos 
arts. 46, parágrafo único, 68 e 69 da Lei 9.605/1998 e a pessoa natural 
pela prática de crimes ambientais (arts. 46, parágrafo único, 68 e 69 da 
Lei 9.605/1998), crimes de uso de documento falso e falsidade ideoló
gica (art. 304 c/c o art. 299 do Código Penal) e, eventualmente, crime 
contra a ordem tributária (art. 12, rv, da Lei 8.137/1990)2. 

1 Juiz federal substituto da 3~ Vara da Seção Judiciária do Estado do Pará. 
2 Observe-se que o crime ambiental do art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/1998, 

em razão da pena máxima que lhe é cominada em abstrato, pode, em tese, ser 
objeto de transação penal ou de sursis processual (Lei 8.099/1995). 
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O que ocorre, via de regra, é que a empresa denunciada é detento
ra de projeto de manejo e exploração florestal ou de autorização de des
mate pelo Ibama, ou então se dedica à revenda de madeira oriunda de 
um projeto de manejo ou de um desmate autorizado. No exercício de 
sua atividade, obriga-se a emitir, a cada operação de venda efetuada, a 
respectiva ATPF, na qual deve constar a espécie de madeira comerciali
zada, a respectiva quantidade e o valor da operação. 

Na verdade, a ATPF é um documento cuja impressão, expedição 
e controle cabem ao Ibama. A ATPF é fornecida pelo Ibama em duas 
vias, que são preenchidas pela própria autarquia nos campos relativos 
ao vendedor do produto, sendo que o preenchimento dos campos rela
tivos à operação comercial propriamente dita é feito pela empresa que 
realiza a venda do produto florestal. 

Observe-se que a primeira via do documento acompanha a madei
ra, acobertando o seu transporte até o final beneficiamento, e depois é 
entregue ao Ibama pelo comprador da madeira, conforme dispõe o § 12 

do art. 32 da Portaria Normativa 44-N, de 06/04/1993. Por isso pode-se 
dizer que os dados nela elencados são, muito provavelmente, o retrato 
fiel da realidade fática ocorrida. 

Essa probabilidade se aproxima da certeza quando ocorre das no
tas fiscais que acompanham o transporte da mercadoria trazerem qua
litativo das espécies e/ou quantitativo em metros cúbicos exatamente 
idêntico ao da primeira via da ATPF, gerando assim a convicção su
ficiente para considerar que é nessa via que estão descritos os dados 
verídicos da operação. 

A segunda via é enviada ao Ibama pelo vendedor da madeira, para 
controle ambiental. É justamente aqui que se concentra a fraude, pois, 
nessa via, se elenca uma quantidade menor de madeira e/ou espécies 
diversas daquelas realmente extraídas da natureza. 

2 Da competência da Justiça Federal 

Portanto, na hipótese ora em estudo, a descrição contida na pri
meira via da ATPF é a que, efetivamente, expressa a realidade dos fa
tos, pois esta acompanha o produto florestal até o final beneficiamento, 
enquanto a segunda via da ATPF serve para prestar contas ao Ibama 
da venda do produto. Ao informar dados inexatos num documento de 
controle da autarquia ambiental federal, são diretamente afetados os 
serviços desta autarquia, o Ibama, responsável pelo controle de esto-
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que e de essências de madeira, estando nesta circunstância a atração da 
competência da Justiça FederaP. 

É que, embora, em regra geral, seja competente a Justiça Estadual 
para julgamento dos crimes ambientais4

, na presente hipótese, os cri
mes da Lei 9.605/1998 delatados são conexos ao de uso de falsidade 
ideológica de documento público federal, nos termos do art. 76, III, do 
CPP. E assim, sendo competente a Justiça Federal para julgar e proces
sar o crime de uso de falsificação ideológica de documento expedido 

3 Situação completamente diversa é aquela onde ocorre simplesmente o trans
porte de madeira desacobertado de ATPF (ou, atualmente, de GF), onde a 
competência é da Justiça EstaduaL 

4 Embora seja certo que a Lei 9.605/1998 nada dispôs acerca da competência 
para processar e julgar os crimes praticados contra o meio ambiente e, bem 
assim, que o art. 23 da Constituição Federal estabelece que é competência co
mum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios: "proteger 
o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas" (VI) e, 
ainda, "preservar as florestas, a fauna e a flora" (VII), ocorre que, como a com
petência da Justiça Federal está expressamente prevista no art. 109 da Cons
tituição Federal, tanto a doutrina como a jurisprudência firmada no âmbito 
do Superior Tribunal de Justiça sufragam o entendimento segundo o qual, 
inexistindo qualquer lesão a bens, serviços ou interesses da União, em regra, 
competente é a Justiça Estadual para o processo e julgamento dos delitos 
contra o meio ambiente, aí compreendidos os crimes contra a fauna e a flora. 
Veja-se, nesse sentido, a lição de Vladimir Passos de Freitas (2000: 57): "Os 
crimes contra a flora são, em princípio, da competência da Justiça EstaduaL 
Outrora, o Tribunal Federal de Recursos entendia que a competência era da 
Justiça FederaL Mas a justificativa era apenas a de que a fiscalização cabia 
ao órgão federal, à época o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 
- IBDF. Com a entrada em vigor da Carta Magna de 1988, as contravenções 
passaram a ser da competência da Justiça EstaduaL Agora, com a Lei 9.605, 
de 12/02/1998, renova-se a discussão, uma vez que várias condutas tomaram
se crimes. Em realidade, nada há que justifique a competência federal, exceto 
se o delito foi praticado em detrimento de bem da União, ou seja, a uma 
unidade de conservação federaL Aí incide a regra geral do art. 109, inc. IY, 
da Constituição FederaL Por exemplo, se o infrator corta árvores clandes
tinamente no Parque Nacional de Itatiaia, incorrendo no delito previsto no 
art. 38 da Lei 9.605, de 1998, a competência será da Justiça FederaL Porém, 
se ele pratica a mesma ação contra árvores pertencentes a particulares (Có
digo Civil, arts. 43 e 528), ao Estado ou a um Município, razão não há para a 
competência ser da Justiça Federal: a uma, porque as árvores não pertencem 
à União Federal; a outra, porque a fiscalização não é mais privativa do órgão 
Federal, mas comum aos órgãos ambientais estaduais ou municipais (CF, art. 
23, ines. VI e Vil)". 
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por autarquia federal e perante ela utilizado, o julgamento dos demais 
crimes também o é, de acordo com a Súmula 122 do STJ. 

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Tribunal Regional Fe
deral da 1 ª Região: 

PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. PENAL. ( ... ) CRIME AMBIEN
TAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 23, INCISO IV E VII. COMPE
TÊNCIA COMUM. LEI N. 9.605/1998. ADVENTO. UNIÃO. BENS. SER
VIÇOS. LEsÃo: JusTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA: JUSTIÇA COMUM. 
MADEIRA. CoMERCIALIZAÇÃo. TRANSPORTE. ATPF. AusÊNCIA. 
ATPF. DocuMENTO FEDERAL. EMissÃo. IBAMA. CRIME DE FALSIDA
DE. CóDIGo PENAL. ARTIGos 304 c/c 299. 

[ ... ) 

7. Reconhecendo-se que a utilização de ATPFs falsas consti
tui infração penal que afeta diretamente os serviços do Ibarna, 
justifica-se a aplicação do artigo 109, inciso IY, da Constituição 
Federal. 

8. Cuidando-se de falsidade de documentos federais é compe
tente a Justiça Federal para processar e julgar o processo. 

(TRF li Região; processo: 2006.39.00.007320-4/PA; relator: de
sembargador federal Mário César Ribeiro; órgão julgador: 4a 
Turma; publicação: 11/04/2008, e-DJFl, p. 72) 

Ocorre que tal enredo criminoso não caracteriza, como muitas 
vezes se pretende, todos aqueles crimes normalmente apontados pelo 
órgão acusador federal na denúncia, senão vejamos. 

3 Do enquadramento da conduta ao tipo penal previsto no 
art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/1998 

O dispositivo legal incriminador ora em foco está assim redigido: 

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, 
madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem 
exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela auto
ridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompa
nhar o produto até final beneficiamento. 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe 
à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, 
carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida 
para todo o tempo da viagem ou do armazenamento; outorgada 
pela autoridade competente. 
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Muitas vezes se alega que a materialidade desse crime estaria cris
talizada, porque a segunda via da ATPF é preenchida com dados que 
não correspondem aos da primeira via, sendo que os dados verdadei
ros são aqueles que se encontram inseridos na primeira via da ATPF. 

Com todo o respeito às opiniões que sejam contrárias, e o natural 
é que seja assim, penso que, na prática criminosa ora analisada, os da
dos falsos referentes às espécies e quantidade de madeiras informados 
na segunda via da ATPF podem constituir a materialidade de outro 
tipo penal, mas não constituem base material do crime ambiental em 
estudo. 

Se por um lado é irrefutável a falsidade do conteúdo da segunda 
via, por outro é inegável a veracidade do conteúdo da correspondente 
primeira via da ATPF. Assim, estar-se-ia diante de uma situação que, 
a princípio, parece obscura. No entanto, tal aparência de obscuridade 
fenece quando se analisam cuidadosamente, e à luz do princípio da 
estrita legalidade, os elementos constitutivos do tipo penal ambiental 
previsto no parágrafo único do art. 46 da Lei 9.605/1998. 

Entre as elementares formadoras do referido tipo incriminador, 
há aquela de ordem normativa caracterizada na expressão sem licença 
válida. Ora, no caso teórico em apreço, a primeira via da ATPF, a que 
acompanha o produto florestal até seu destino final, é válida. É dizer: 
acoberta legalmente as essências de madeiras vendidas em nome da 
empresa emissora do documento. Tal primeira via não se encontra ma
culada pela falsidade de conteúdo da segunda via, esta destinada à 
prestação de contas perante o Ibama. 

Tendo por base uma interpretação eminentemente técnico-jurídi
ca, postada no princípio da estrita legalidade que orienta e dirige toda 
a aplicação de norma penal incriminadora, num estado que se preten
de de direito, deve-se reconhecer que, na espécie, a segunda via da 
ATPF eivada de conteúdo falso não se presta para constituir base fática 
do crime ambiental ora em foco, pelo simples fato de que não é ela que 
acompanha o produto florestal até seu final beneficiamento, e sim a 
primeira via. E, quanto a esta, são verdadeiros os dados nela contidos. 

Ressalte-se, por necessário, que essa análise é feita sob o pressu
posto de que a ATPF não padece de falsidade material, o que, se fosse 
o caso, aí sim, levaria a outro desfecho para a materialidade do crime, 
ora em questão. Porém, em não sendo falsa materialmente, nem em seu 
conteúdo, a primeira via da ATPF, entendo não ser possível materiali
zar, neste caso, o crime ambiental de que cuida o parágrafo único do 
art. 46 da Lei 9.605/1998, por não ficar caracterizada a venda de produ
to florestal sem licença válida. 
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Mas há ainda uma outra variável. É que a primeira via da ATPF, 
embora correspondente à operação efetivamente realizada, e embora 
materialmente verdadeira, pode representar uma quantidade ou uma 
qualidade de madeira vendida que extrapola ou que infringe o projeto 
de manejo e exploração florestal ou a autorização de desmate aprovada 
pelo Ibama para a pessoa jurídica ré. Aparentemente esse é o fim nor
malmente almejado com a fraude na segunda via da ATPF. Em havendo 
prova inequívoca nesse sentido, a análise ganha outros contornos. Mas 
ressalte-se que, para que possa haver condenação nesse ponto, não bas
ta a probabilidade de comercialização de produto florestal ilegal sob 
a aparência de perfeita regularidade: é preciso se ter certeza de que a 
madeira comercializada - assim entendida como aquela constante da 
primeira via da ATPF e da nota fiscal - extrapola os termos da licença 
concedida pelo Ibama no âmbito do projeto de manejo e exploração 
florestal ou no âmbito da autorização de desmate, ou ainda o saldo de 
essências na pasta de controle da empresa. E, para tanto, é imprescin
dível que se faça o cotejo entre as qualidades e quantidades de madeira 
constantes do projeto, da autorização ou da pasta, com as qualidades 
e quantidades de madeira constantes da primeira via da ATPF. Nesse 
caso, aí sim, entendo ficar caracterizada a prática de comercialização -
na operação comercial realmente ocorrida, qual seja, aquela descrita na 
primeira via da ATPF e na nota fiscal - realizada "sem licença válida 
[ ... ] outorgada pela Autoridade competente", de modo a configurar o 
tipo penal do art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/1998. 

4 Do enquadramento da conduta ao tipo penal previsto no 
art. 68 da Lei 9.605/1998 

Este segundo crime apresenta a seguinte descrição típica: 

Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de 
fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental. 

Pena -detenção, de um a três anos, e multa. 

Ocorre que a segunda via da ATPF, embora tenha dados falsos, 
em comparação com os dados verdadeiros da correspondente primei
ra via, não reflete, a meu ver, conduta que possa ser abarcada pelo 
enredo delituoso exigido pelo art. 68 para sua conformação no mun
do real. 

Não se trata de tecnicismo jurídico exacerbado, mas de submissão 
ao já tão batido princípio da estrita legalidade, sem o qual se interpreta
ria elasticamente a norma penal incriminadora para alcançar situações 
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e condutas que o seu enunciado não comporta. Nos casos normalmen
te postos a julgamento, não se encontra base material que deflua da si
tuação fática, na qual se possa assentar a prática do mencionado crime 
ambiental. 

No ponto, é importante salientar que o tipo penal do art. 68 da 
Lei 9.605/1998 classifica-se como subsidiária (subsidiariedade tácita). 
É, assim, um "soldado de reserva", que só se aplica na ausência ou 
na impossibilidade de aplicação da norma principal mais grave (lex 
primaria derogat Iegi subsidiariae). Do contrário, todo crime ambiental 
seria necessariamente praticado em concurso material com o crime 
do art. 68 da Lei 9.605/1998, o que seria simplesmente um absurdo 
jurídico. 

5 Do enquadramento da conduta ao tipo penal previsto no 
art. 69 da Lei 9.605/1998 

Esse terceiro dispositivo legal incriminador, por sua vez, apresen-
ta a seguinte redação: 

Art. 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Públi
co no trato de questões ambientais. 

Pena- detenção, de um a três anos, e multa. 

De igual modo, não encontro base material probatória que me 
convença da configuração do crime previsto no art. 69 da lei dos cri
mes ambientais na conduta de inserir declarações falsas na segunda via 
de Autorizações para Transporte de Produto Florestal (ATPFs), com o 
objetivo de burlar a fiscalização da autarquia ambiental federal ("cal
çamento de ATPF"). 

A segunda via da ATPF, embora tenha dados falsos, em compara
ção com os dados verdadeiros da primeira via, não reflete, a meu ver, 
conduta que possa ser abarcada pelo enredo delituoso exigido pelo art. 
69 para sua conformação no mundo real. 

As elementares exigidas pelo dispositivo incriminador em exame 
compreendem condutas ativas que encerrem efetivo comportamento 
humano voltado diretamente para impedir, obstar, não permitir, ou, na 
segunda hipótese, reclamam concreta ocorrência de ações, atos, atitu
des que possam efetivamente dificultar a ação fiscalizadora do poder 
público. 

Exige-se um posicionamento de reação, de oposição por parte da
quele que é alvo do exercício do poder de polícia administrativa. Opo
sição esta que não se contenta com o gesto de prestar contas, no caso, 
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ao Ibarna, com segundas vias de ATPFs contendo informações destoan
tes das informações das primeiras vias, ainda que este gesto, de modo 
geral, possa causar alguma dificuldade ao trabalho do órgão fiscaliza
dor ambiental, e seja capaz de caracterizar, em tese, tipo penal de outra 
natureza. 

6 Do enquadramento da conduta ao tipo penal previsto no 
art. 1°, IV, da Lei 8.137/1990 

Esse quarto dispositivo legal incrirninador, por sua vez, apresenta 
a seguinte redação: 

Art. 1°. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou 
reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, me
diante as seguintes condutas: 

[ ... ] 
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento 
que saiba ou deva saber falso ou inexato; 

[ ... ] 
Pena- reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Muitas vezes ocorre que a empresa emite notas fiscais que trazem 
descrição de madeira cuja quantidade e espécie correspondern àquelas 
informadas nas segundas vias das ATPFs, o que, para o MPF, às vezes 
caracteriza que tais vias de notas fiscais serviriam corno base material 
do crime previsto no inciso IV do art. 12 da Lei 8.137/1990. 

Pode ocorrer ainda que as diversas vias de urna mesma nota fiscal 
sejam preenchidas com valores destoantes, o que caracteriza o expe
diente conhecido corno "calçamento de nota". 

Contudo, a meu ver, tal situação não é, por si só, suficiente para 
a constatação da materialidade do crime tributário. Ou seja, tenho que 
referidas notas fiscais, por si sós, não constituem prova bastante a sus
tentar o reconhecimento da materialidade da infração, pois para tanto 
considero que seria imprescindível a presença de maiores elementos de 
convicção, tais corno espécies tributárias sonegadas, valores, períodos, 
lançamento administrativo e comprovação de inexistência de recurso, 
ou - em havendo recurso - comprovação de trânsito em julgado da 
decisão administrativa. 

Ora, corno leciona Paulo José da Costa Júnior (2000: 113), "não se 
apresenta o crime tributário sem que seja reconhecida a existência do 
débito tributário". 
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Na esteira desse entendimento, o pleno do STF considerou 
ao julgar o HC 81.61/DF, relator ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 
13/05/2005 - que é fundamental haver o lançamento do crédito tribu
tário para que se consolide o crime previsto no art. 12 da Lei 8.137/1990 
que é material. ' 

E assim, "considerando o lançamento corno indispensável, emer
ge o referido art. 12 corno um crime condicionado, vale dizer, sem o ad
vento da condição de finalização da apuração do débito tributário não 
se aperfeiçoa o tipo penal, logo, não se pode considerá-lo consumado", 
corno bem observa Guilherme de Souza Nucci (2006: 590). 

No caso da conduta de inserir declarações falsas na segunda via 
de Autorizações para Transporte de Produto Florestal (ATPFs), com 
o objetivo de burlar a fiscalização da autarquia ambiental federal, há 
que se perguntar: qual é o débito tributário que teria sido suprimido 
ou reduzido em decorrência do calçamento das notas fiscais? Em não 
existindo, nos autos, elementos que informem acerca de eventual cons
tituição - definitiva - do crédito tributário supostamente suprimido 
ou reduzido pela conduta imputada, não haverá materialidade dessa 
infração. 

Na verdade, o que muitas vezes acontece é que as notas fiscais 
que são encaminhadas ao Ibarna possuem o mesmo conteúdo das 
segundas vias das respectivas ATPFs, o que faz supor supressão de 
tributo. Contudo, as notas fiscais que acompanham a mercadoria, jun
tamente com a primeira via das ATPFs, trazem descrição idêntica a 
ela (primeira via) e são estas notas fiscais que se apresentam ao Fisco, 
em exata correspondência com a verdadeira operação comercial rea
lizada. Esta circunstância leva a concluir que, em tal hipótese, não há 
supressão ou redução de tributo por parte dos envolvidos, pois nos 
arquivos do Fisco o que consta são as vias das notas fiscais que foram 
preenchidas de acordo com as primeiras vias das ATPFs, indicando 
que os impostos devidos foram calculados com base de cálculo corres
pondente ao montante do valor das madeiras comercializadas, e não 
com base nos elementos informativos constantes das vias das notas 
fiscais que foram encaminhadas ao Ibarna juntamente com as segun
das vias das ATPFs. 

7 Do enquadramento da conduta ao tipo penal previsto no 
art. 299 do Código Penal: falsidade ideológica 

Por sua vez, vejamos a redação desse quinto dispositivo legal in
crirninador: 
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Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declara
ção que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir de
claração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre 
fato juridicamente relevante. 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é 
público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento 
é particular. 

Como já deixei consignado no início do presente estudo, a condu
ta em foco é aquela consistente na inserção de declarações falsas nas 
segundas vias de Autorizações para Transporte de Produto Florestal 
(ATPFs), com o objetivo de burlar a fiscalização da autarquia ambiental 
federal ("calçamento de ATPF"). Ou seja: tenho como "pré-suposto" 
que as segundas vias de ATPFs foram preenchidas em desacordo com 
a operação comercial (venda de madeira) efetivamente realizada. 

No ponto, ressalto que o documento é materialmente verdadeiro, 
ou seja, não houve a contrafação material da ATPF. Além disso, ressalto 
que não há rasura, emenda, acréscimo ou subtração de letra ou algaris
mo. Há, isso sim, uma mentira reduzida a escrito, através de documen
to que, sob o aspecto material, é de todo verdadeiro. 

Tal fato, indubitavelmente, configura a materialidade da infração 
prevista no art. 299 do Código Penal. 

Normalmente, o agente insere nas segundas vias das ATPFs decla
rações diversas das que deviam ser escritas, já que faz constar, nos campos 
09 (nome da espécie), 10 (especificação) e/ou 11 (quantidade), descri
ções diversas da operação comercial efetivamente realizada, cujos da
dos corretos e verdadeiros são aqueles encontrados nos mesmos cam
pos das primeiras vias destes documentos. 

A fraude tem como finalidade específica a alteração de fato juridi
camente relevante, visto que, com a falsidade ideológica das segundas 
vias das ATPFs, se efetua - considerando-se em termos quantitativos 
e qualitativos - a venda de madeira sem cobertura da ATPF comuni
cada ao órgão ambiental do local do estabelecimento vendedor (o que, 
como se viu, configura a prática autônoma do crime previsto no art. 46, 
parágrafo único, da Lei 9.605/1998). 

Por fim, quanto ao objeto material do delito, entendo que se trata 
de um documento público, uma vez que - como já ficou consignado - a 
ATPF é um documento cuja impressão, expedição e controle cabem ao 
Ibama. 
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7.1 Do concurso material entre o crime ambiental e 
o crime contra a fé pública 

No ponto, é importante ressaltar que, ficando configurada a mate
rialidade do crime do art. 299 do Código Penal - desde que provada a 
efetiva comercialização de produto florestal sem licença válida outor
gada pela autoridade competente - e do crime do art. 46, parágrafo 
único, da Lei 9.605/1998, não há que se falar em aplicação do princípio 
da consunção entre eles, em primeiro lugar, porque tutelam bens jurí
dicos diferentes e, em segundo lugar, porque a falsidade é mais grave 
do que o crime ambiental. 

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Tribunal Regional Fe
deral da 1 a Região: 

PENAL. CRIME AMBIENTAL E DE FALSIDADE IDEOLÓG ICA. APLICAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. [ ... ) 

1. Tratando-se da prática de crimes absolutamente autônomos, 
em que a falsidade das ATPFs não constitui fase normal, neces
sária e imprescindível de preparação ou execução do crime am
biental descrito na denúncia (vender produto florestal ilegal}, 
e considerando, ainda, que os tipos penais infringidos tutelam 
bens jurídicos diversos, de um lado a fé pública e de outro a pro
teção ao meio ambiente, impossível é a aplicação do princípio 
da consunção. 

2. Ademais, não se pode admitir que o crime de falsidade ide
ológica (CP, art. 299}, cuja pena, em abstrato, varia de 1 (um) a 
5 (cinco) anos de reclusão, seja absorvido pelo crime ambiental 
do art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, cuja pena varia de 
6 (seis) meses a 1 (um) ano de detenção, uma vez que a aplica
ção do princípio da consunção pressupõe a prática de um delito 
menos grave como fase de preparação ou execução de outro de 
maior gravidade. 

[ ... ) 
(TRF li Região; processo: 2004.39.00.002250-9/PA; relator: de
sembargador federal Tourinho Neto; órgão julgador: 3" Turma; 
publicação: 22/08/2008, e-DJF1, p. 179) 

8 Do enquadramento da conduta ao tipo penal previsto no 
art. 304 do Código Penal: uso de documento falso 

No que é pertinente ao crime de uso de documento falso (art. 304/ 
CP), cuja prática é também comumente imputada nestes casos, enten-
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do que ele perde razão de ser diante da eventual condenação quanto ao 
crime de falsidade ideológica. 

A ciência jurídica encontra no princípio da absorção, também 
chamado de princípio da consunção, a técnica para solucionar ocor
rências denominadas de progressão delituosa, situação fática que se 
caracteriza quando um crime consumado reflete seus efeitos por meio 
de outra conduta também criminosa. Assim, como leciona René Ariel 
Dotti (2005: 287-8), "há consunção quando um crime é meio necessário ou 
normal etapa de preparação ou de execução de outro crime. Entre os 
bens jurídicos protegidos pelas normas penais, verificam-se, às vezes, 
relações de mais e de menos: uns contêm-se já nos outros, de tal ma
neira que uma norma consome já a proteção que a outra visa". É o que 
se depreende desses casos, em que a falsidade ideológica das segundas 
vias das ATPFs, fato típico anterior, alcança o uso de aludidos documen
tos públicos, fato típico posterior, retirando-lhe, porém, a relevância jurí
dica de crime autônomo e punível. 

lmpende ressaltar que é pacífica na jurisprudência dos Tribunais a 
impossibilidade jurídica do cúmulo material entre os crimes de falsida
de ideológica e uso de documento falso, quando o uso do documento 
falso é feito pelo próprio autor da falsidade ideológica. Em tal situação, 
impõe-se o fenômeno da absorção pelo qual o crime de falsidade ideo
lógica absorve o crime de uso, passando este a ser considerado apenas 
post factum impunível. Em outras palavras, o crime de uso exaure-se 
no crime de falsidade ideológica, o qual subsiste com todas as suas 
consequências penais. 

9 Conclusões 

Pelà exposto, tenho que a conduta de inserir declarações falsas 
na segunda via de Autorizações para Transporte de Produto Florestal 
(ATPFs), com o objetivo de burlar a fiscalização da autarquia ambiental 
federal ("calçamento de ATPF"), de um modo geral e salvo peculia
ridades do caso concreto, não se enquadra aos tipos penais dos cri
mes ambientais previstos nos arts. 46, parágrafo único, 68 e 69 da Lei 
9.605/1998. 

Regra geral, também não configura crime contra a ordem tributá
ria (art. 12, IV, da Lei 8.137/1990). 

Na maioria dos casos, contudo, configura o crime de falsidade 
ideológica (art. 299 do Código Penal), o que - regra geral - acarreta 
a absorção do crime de uso de documento falso (art. 304 do Código 
Penal). 
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Considerações sobre o instituto denominado 
concessão de florestas - Lei 11 .284/ 2006 

1 Introdução 

Rosilene Maria Clemente de Souza Ferreira1 

A floresta não sabe falar 

O rio fala com o homem. O rio diz o que o homem 
deve fazer. Sucede que a floresta não pode dizer. A 
floresta não anda. A selva fica onde está. Fica à mercê 
do homem. Por isso é que há quatro séculos o homem 
vem fazendo da floresta o que bem quer, sempre que 
pode. Com ela e com tudo o que vive nela, o que vive 
dela, dentro dela. 

(Thiago de Mello, Amazonas: pátria da água) 

O crescimento desordenado do desmatamento, o aumento indis
criminado das queimadas, o avanço da fronteira agropecuária, com 
grandes pastagens e áreas de plantio de soja ocupando lugar antes to
mado pela floresta, bem como preocupações com o aquecimento global 
e a consequente destruição do meio ambiente, são temas recorrentes em 
grandes jornais, revistas e noticiários televisivos no Brasil e no mundo. 

1 Juíza federal substituta da 11 D Vara da Seção Judiciária do Estado de Minas 
Gerais. 
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Em meio a este cenário, veio a lume a Lei 11.284, de 02/03/2006, dispon
do sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável, 
trazendo em seu bojo a chamada concessão florestal. 

Inicialmente, faz-se necessário um breve passeio pela sistemática 
legal do regime de concessões de serviço público antes de se adentrar 
no exame da nova espécie já mencionada. 

2 Das concessões públicas 

O Estado, visando à satisfação do interesse público, titulariza os 
serviços públicos, executando-os de forma direta e indireta. A Consti
tuição Federal, em seu art. 175, dispõe que: "Incumbe ao Poder Público, 
na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos". 

Para regular tal dispositivo, foi promulgada a Lei 8.987, de 
13/02/1995, dispondo sobre o regime de concessão e permissão de ser
viços públicos, excetuando-se os serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens. A Lei 9.074, de 07/07/1995, alterou e complementou 
algumas normas da primeira, tratando de serviços de energia elétrica e 
de reestruturação dos serviços concedidos. Posteriormente, ambas fo
ram alteradas pela Lei 9.648/1998. Em 2004 foi editada a Lei 11.079, que 
instituiu o regime denominado "parceria público-privada", em que, 
além da cobrança de tarifas, a remuneração do contratante é consti
tuída por parcela oriunda do poder concedente. Recentemente, a Lei 
11.284/2006 instituiu o regime de concessões de florestas públicas. 

O professor José dos Santos Carvalho Filho (2006: 302) define con
cessão de serviço público como contrato administrativo pelo qual a ad
ministração pública transfere a pessoa jurídica ou a consórcio de em
presas a execução de certa atividade de interesse coletivo, remunerada 
através do sistema de tarifas pagas pelos usuários. 

Didaticamente, Maria Silvia Zanella Di Pietro (2001: 342-9) diz ser 
a concessão pública meio de transferência pelo poder público ao parti
cular da execução de um determinado serviço. 

Já para o professor Celso Antônio Bandeira de Mello (2002: 631-3), 

a concessão é o instituto através do qual o Estado atribui o exercício de 
um serviço público a alguém que aceita prestá-lo em nome próprio, 
por sua conta e risco, nas condições fixadas e alteráveis unilateralmen
te pelo poder público, mas sob garantia contratual de um equilíbrio 
econômico-financeiro, remunerando-se pela própria exploração do 
serviço, em geral e basicamente mediante tarifas cobradas diretamen
te dos usuários do serviço. Menciona este mestre a existência de uma 
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pseudoconcessão, em que o Estado é o único cliente, e cita como exem
plo a coleta de lixo domiciliar. 

A discussão doutrinária acerca da natureza jurídica da concessão 
de serviço público foi superada pela Lei 8.987/1995 ao definir tal insti
tuto como contrato administrativo. É bem verdade que se trata de um 
contrato especial sob o regime de direito público em que as cláusulas 
não decorrem de um puro acordo de vontades, sendo preestabelecidas 
pela administração pública ou pela lei, restando como consenso apenas 
a equação econômico-financeira. 

Tal contratação, por prazo determinado, é precedida de licitação, 
realizada, obrigatoriamente, na modalidade de concorrência. A remu
neração do concessionário se dá mediante a cobrança de tarifa a ser 
paga pelo usuário. Por possuir natureza jurídica de preço público, a 
tarifa é fixada pelo poder concedente, existindo a possibilidade de revi
são para manutenção da equação econômico-financeira do contrato. 

O concessionário responde administrativa e civilmente pelos da
nos que causar ao poder concedente, aos usuários, a terceiros. 

3 Concessões de florestas - Lei 11.284/2006 

A Constituição Federal, em seu art. 225, preceitua que todos têm 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso co
mum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações. 

Em cumprimento ao mandamento constitucional, a Lei 11.284, de 
02/03/2006, foi concebida com a finalidade de evitar a dilapidação am
biental, o manejo predatório e possibilitar a gestão sustentável das flo
restas, bem como melhoria na qualidade de vida das populações locais. 
Assim, dispôs sobre produção sustentável, instituiu o Serviço Florestal 
Brasileiro (SFB) e criou o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal. 

Define, em seu art. 32
, VI, o manejo florestal sustentável como a 

administração da floresta para obtenção de benefícios econômicos, so
ciais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do 
ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou alter
nativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras, de múlti
plos produtos e subprodutos não madeireiros, bem como a utilização 
de outros bens e serviços de natureza florestal. 

Já a concessão florestal é definida no inciso VII da lei como dele
gação onerosa, feita pelo poder concedente, do direito de praticar ma
nejo florestal sustentável para exploração de produtos e serviços numa 
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unidade de manejo, mediante licitação, à pessoa jurídica, em consórcio 
ou não, que atenda às exigências do respectivo edital. E, ainda, que 
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e 
por prazo determinado. 

A referida lei traz em seu bojo três formas de gestão de florestas 
públicas. A primeira é a gestão direta pelo poder público de florestas 
nacionais, estaduais e municipais. A segunda para utilização das comu
nidades locais, como assentamentos florestais, reservas extrativistas e 
áreas quilombolas. A terceira é a concessão de florestas públicas, em 
que é permitido à iniciativa privada o desenvolvimento de atividades 
relacionadas à produção de madeira, produtos não madeireiros e servi
ços como o turismo, mediante remuneração ao poder concedente. 

Aderindo à moderna tecnologia, previu o diploma legislativo que 
os relatórios ambientais preliminares, licenças ambientais, relatórios 
de impacto ambiental, contratos, relatórios de fiscalização e auditorias 
e outros documentos relevantes do processo de concessão florestal se
rão disponibilizados por meio da rede mundial de computadores e que 
estarão acessíveis a qualquer pessoa. 

A publicação do edital de licitação de cada lote de concessão flo
restal deverá ser precedida de audiência pública por região. 

Importantes vedações estão ao longo do art. 16 da referida lei, tais 
como a outorga de titularidade imobiliária ou preferência em sua aqui
sição na área objeto de concessão, acesso ao patrimônio genético para 
fins de pesquisa e desenvolvimento, bioprospecção ou constituição de 
coleções, exploração dos recursos minerais, bem como a comercializa
ção de créditos decorrentes da emissão evitada de carbono em flores
tas nacionais, permitindo-se tal comercialização em caso de reflores
tamento de áreas degradadas ou convertidas para uso alternativo do 
solo. Hipótese em que o direito de comercializar os referidos créditos 
poderá ser incluído no objeto da concessão. Não é permitida também a 
subconcessão na concessão de florestas. 

Ressalte-se ainda que somente empresas ou outras pessoas jurí
dicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede e admi
nistração no país poderão ser habilitadas nas licitações para concessão 
florestal. Os críticos veem neste dispositivo a possibilidade de aumento 
da biopirataria, através da associação de empresas estrangeiras a em
presas nacionais, que assim passariam a ter acesso ao imenso patrimô
nio genético presente em nossas florestas. 

A lei em comento tem suscitado inúmeras outras discussões. Divi
dem-se as opiniões: alguns acham que a lei se traduz na melhor solu
ção para se estabelecer o controle público sobre as florestas, sobretudo 
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a amazônica, evitando-se a devastação a que vem sendo submetida ao 
longo dos anos; outros consideram o projeto como devastador para 0 
meio ambiente. Critica-se a lei sob o argumento de que deveria privile
giar áreas desmatadas, e não áreas já preservadas. Argumenta-se ainda 
que programas semelhantes foram adotados pelos governos de países 
como a Indonésia e a Malásia, sem resultados satisfatórios. 

Outra questão é referente à necessidade de autorização prévia do 
Congresso Nacional para a concessão florestal em unidades de manejo 
de florestas públicas com área superior a 2.500 hectares, na forma de 
regra geral prevista no inciso XVII do art. 49 de nossa Constituição 
Federal. 

A primeira área pública a ser licitada para concessão fica na flo
resta nacional (flona) do Jamari, município de Itapuã do Oeste, em 
Rondônia. A unidade de conservação do Jamari tem 220 mil hectares 
de extensão, dos quais 96 mil hectares serão alvo da concessão. O pro
cesso de licitação encontrava-se suspenso, desde 6 de março de 2008, 
por decisão liminar proferida nos autos de Agravo de Instrumento 
2008.01.00.004474-1/RO, em curso ante o Tribunal Regional Federal da 
1" Região, até que o Serviço Florestal Brasileiro obtivesse autorização 
prévia do Congresso Nacional, na forma do art. 49, XVII, da Consti
tuição Federal. No entanto, no dia 5 de maio, o ministro presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, no pedido de Suspensão 
de Tutela Antecipada 235-2, suspendeu a execução da decisão acima 
citada. Para o eminente ministro, não se confundem os institutos da 
concessão florestal com concessão dominial ou concessão de terras pú
blicas. Não importando a primeira em transferência de terra pública, 
mas sim em delegação onerosa feita pelo poder concedente do direito 
de praticar manejo florestal sustentável para exploração de produtos e 
serviços numa unidade de manejo, mediante licitação. Na mesma de
cisão, o referido ministro ressaltou que a questão relacionada à even
tual inconstitucionalidade da referida lei em relação ao art. 49, VII, da 
Constituição da República é objeto da Ação Direta de Inconstituciona
lidade 3.989/DF, da qual é relator o ministro Eros Grau, pendente de 
apreciação. 

A necessidade desta autorização constava de forma expressa 
do projeto de lei que resultou na Lei 11.284/2006, no § 42 do art. 10, 
aprovada por emenda no Senado Federal, mas foi objeto de veto pre
sidencial (Mensagem de Veto 124 de 02/03/2006, publicada no DOU de 
03/03/2006). 

A justificativa para a não exigência de autorização repousa na 
ideia de que a lei acima citada não exige a submissão de Plano Anual 
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de Outorga Florestal (PAOF) à prévia autorização do Congresso Nacio
nal, e que o novo instituto não gera nenhum tipo de direito real sobre 
o imóvel em que se encontra a cobertura florestal. Haveria, sim, um 
desdobramento entre o solo e a cobertura vegetal, que seria o objeto da 
exploração de produtos e serviços, e não concessão de terras públicas. 

Entretanto, existe entendimento contrário, que argumenta ser di
fícil, senão impossível, divisar a separação entre o solo e a cobertura 
florestal para a definição do objeto da concessão florestal. Defendem 
os que assim pensam que, estando a floreta pública incorporada ao 
solo e o imóvel afetado à atividade de manejo florestal, o que se veri
fica é a concessão de terras públicas para manejo florestal, atraindo a 
eficácia da norma prevista no inciso XVII do art. 49 de nossa Consti
tuição Federal. 

Para solução da celeuma tramita na Câmara dos Deputados a pro
posta de emenda à Constituição de número 570/2006, que dá nova re
dação ao inciso XVII do art. 49 da Constituição Federal, visando elimi
nar qualquer possibilidade de dúvida em relação à aplicação do inciso 
XVII do art. 49 da Constituição Federal. 

4 Conclusão 

É inegável que constitui a lei em referência um avanço, ainda que 
com imperfeições, na medida em que representa um esforço para re
verter um quadro de catástrofe anunciada. Embora não se possa afir
mar, de forma categórica, que a gestão privada das florestas vá ser me
lhor que a gestão pública, o que só o tempo dirá, é certo que não vem 
o poder público cumprindo sua missão constitucional de protegê-las 
a contento. A lei em tela possui pontos positivos, como a manuten
ção do caráter público das florestas nacionais, a ausência de qualquer 
transferência de propriedade da floresta, uma maior fiscalização, com 
a realização de auditorias independentes a serem realizadas, no míni
mo a cada três anos (art. 42 da Lei), diminuição da grilagem de terras, 
descentralização das atribuições do lhama, já que os órgãos ambientais 
estaduais e municipais poderão fiscalizar a exploração florestal em áre
as sob sua jurisdição. Mas não se pode perder de vista que todo avanço 
depende de uma árdua, contínua e efetiva fiscalização por todas as es
feras de poder competentes, para que não se corra o risco da ocorrência 
de um total descontrole sobre as atividades desenvolvidas pelos con
cessionários, causando um aumento desordenado do desmatamento, 
tornando-se o remédio mais gravoso que a doença. 
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Gestão de florestas públicas no direito brasileiro: 
uma análise à luz da Lei 11.284/2006 

Mônica Aguiar1 

1 Introdução 

Debater as questões que surgiram com a aplicação da lei sob co
mento demonstra grande utilidade não somente na esfera acadêmica, 
mas, especialmente, quando esse debate é realizado pelos aplicadores 
do direito em evento parcialmente destinado a esta finalidade. 

Ao inovar o ordenamento positivo brasileiro, a Lei 11.284, de 
02/03/2006, trouxe o desafio de permitir que a gestão de florestas pú
blicas, cujo exercício era previsto ao poder público pela Lei 9.985, de 
18/07/20002

, possa também ser exercida por terceiros, desde que para 
execução de atividades subsidiárias, quer mediante convênios, quer na 

1 Juíza federal da 12il Vara da Seção Judiciária do Estado da Bahia. 
2 Art. 17. A Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies 

predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sus
tentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em méto
dos para exploração sustentável de florestas nativas. (Regulamento) 
§ 12 A Floresta Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 
particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo 
com o que dispõe a lei. 
§ 22 Nas Florestas Nacionais é admitida a permanência de populações tradi
cionais que a habitam quando de sua criação, em conformidade com o dis
posto em regulamento e no Plano de Manejo da unidade. 
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forma de parceria, contratos ou instrumentos similares com terceiros, 
garantida sempre a observância dos procedimentos licitatórios perti
nentes3. 

O presente trabalho pretende analisar os impactos desta inova
ção na gestão das florestas públicas com vistas a uma produção sus
tentável. 

2 Evolução do ordenamento positivo brasileiro 

A Lei 9.985/2000 surge no ordenamento positivo - inclusive 
como se lê em sua ementa - destinada a regular o art. 225, § 12, I, II, ID 
e VII, da Constituição Federal de 1988, que trata do capítulo do meio 
ambiente. 

Oportuno afirmar que a Constituição Federal de 1988 expressa 
grande marco no estudo do tema, haja vista ter sido a primeira a regu
lar, direta e especificamente, o meio ambiente como um bem jurídico 
global. 

Com efeito, levados em consideração os termos das constituições 
brasileiras anteriores, constatar-se-á que nenhuma delas tutelou, glo
balmente, o meio ambiente. 

A Constituição Imperial tratou, em seu art. 179, XXIV, da proibi
ção de atividades nocivas à saúde.4 

§ 32 A visitação pública é permitida, condicionada às normas estabelecidas 
para o manejo da unidade pelo órgão responsável por sua administração. 
§ 411 A pesquisa é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização 
do órgão responsável pela administração da unidade, às condições e restri
ções por este estabelecidas e àquelas previstas em regulamento. 
§52 A Floresta Nacional disporá de um Conselho Consultivo, presidido pelo 
órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de 
órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e, quando for o caso, das 
populações tradicionais residentes. 
§ 62 A unidade desta categoria, quando criada pelo Estado ou Município, será 
denominada, respectivamente, Floresta Estadual e Floresta Municipal. 

3 Art. 52 O Poder Público poderá exercer diretamente a gestão de florestas na
cionais, estaduais e municipais criadas nos termos do art. 17 da Lei 9.985, de 
18 de julho de 2000, sendo-lhe facultado, para execução das atividades sub
sidiárias, firmar convênios, termos de parceria, contratos ou instrumentos 
similares com terceiros, observados os procedimentos licitatórios e demais 
exigências legais pertinentes. 

4 Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis e Políticos dos Cidadãos Brazi
leiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, 
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Na primeira Constituição Republicana, foi deferida competência 
legislativa privativa ao Congresso Nacional para legislar sobre minas 
e terras.5 

A Constituição de 1934 também não foi omissa, mas a proteção 
constitucional continuava limitada a certos aspectos da vida, certamen
te, com vistas a proteger aqueles bens jurídicos considerados vitais na
quela época. 

Assim é que amplia a proteção especifica para incluir o patrimô
nio histórico, artístico e cultural, além de conceder competência legisla
tiva exclusiva à União para legislar em matéria de riquezas do subsolo, 
mineração, águas, floresta, caça, pesca e sua exploração.6 

A Constituição de 1937 também tratou do tema, de modo fracio
nário, mas até mais extenso do que a anterior? 

é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte. 
XXN. Nenhum genero de trabalho, de cultura, industria, ou commercio póde 
ser prohibido, uma vez que não se opponha aos costumes publicos, á segu
rança, e saude dos Cidadãos. 

5 Art. 34- Compete privativamente ao Congresso Nacional: 
2911

) legislar sobre terras e minas de propriedade da União 
6 Art. 10- Compete concorrentemente à União e aos Estados: 

III- proteger as belezas naturais e os monumentos de valor histórico ou artís
tico, podendo impedir a evasão de obras de arte; 
Art. 148- Cabe à União, aos Estados e aos Municípios favorecer e animar 
o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, 
proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do País, bem 
como prestar assistência ao trabalhador intelectual. 
Art 52

- Compete privativamente à União: 
XIX -legislar sobre: 
j) bens do domínio federal, riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, 
águas, energia hidrelétrica, florestas, caça e pesca e a sua exploração; 

7 Art. 16- Compete privativamente à União o poder de legislar sobre as se
guintes matérias: 
XIV - os bens do domínio federal, minas, metalurgia, energia hidráulica, 
águas, florestas, caça e pesca e sua exploração; 
XXVII- normas fundamentais da defesa e proteção da saúde, especialmente 
da saúde da criança. 
Art. 18 - Independentemente de autorização, os Estados podem legislar, no 
caso de haver lei federal sobre a matéria, para suprir-lhes as deficiências ou 
atender às peculiaridades locais, desde que não dispensem ou diminuam as 
exigências da lei federal, ou, em não havendo lei federal e até que esta regule, 
sobre os seguintes assuntos: 
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A Constituição de 1946 regulou a cessão de terras pública 
1 
• . . s, a ern 

de manter basicamente mtacta a proteção garantida pelas ant · 
enores cartas republicanas.8 

_ O texto constituci~nal de 1967, ainda tímido no tocante à regula
çao do tema, refere-se a competência da União para legislar sobre os 
recursos naturais e as florestas.9 

Embora_ a emenda ~on~~tucional de 1969 haja mantido, neste pon
to, a regulaçao da Conshtu1çao emendada, trouxe uma inovação ao in
troduzir a palavra "ecológico" em seu texto. lO 

. Destarte,~ intro~ução no corpo constitucional de capítulo especí-
fico sobre o mew ambiente pela atual Constituição Federaln demonstra 
a valoração concedida ao tema, cuja importância transcende os direitos 

a) riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia hidrelétrica 
florestas, caça e pesca e sua exploração; ' 

8 Art 511
- Compete à União: 

XV -legislar sobre: 

1) riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia elétrica, flores
ta, caça e pesca; 

Art. 153 - O apro.veit~ento dos recursos minerais e de energia hidráulica 
depende de autonzaçao ou concessão federal na forma da lei. 
§ 111

- As autorizações ou concessões serão conferidas exclusivamente abra
sileiros ou: s?ciedades organizadas no País, assegurada ao proprietário do 
solo preferenc1a _rar~ a exp~or~ção. Os direitos de preferência do proprietário 
do solo, quanto as mmas e Jazidas, serão regulados de acordo com a natureza 
delas. 

§ .2
11 
-. N~o ~ependeráA de .autorização ou concessão o aproveitamento de ener

gia hidrauhca de potenc1a reduzida. 

§ 3
11 

- Satisfei~a~ as co~diçõe.s exigidas pela lei, entre as quais a de possuí
rem os necessanos serviços tecnicos e administrativos, os Estados passarão a 
exercer nos seus territórios a atribuição constante deste artigo. 
§ 4

11
- A União, nos casos de interesse geral indicados em lei, auxiliará os Es

tados nos estudos referentes às águas termominerais de aplicação medicinal 
e no aparelhamento das estâncias destinadas ao uso delas. 

9 Art. 811
- Compete à União: 

xvn -legislar sobre: 

h) jazidas, minas e outros recursos minerais; metalurgia; florestas, caça e pesca; 
10 

Art. 172. A, lei regulará, mediante prévio levantamento ecológico, o aproveita
mento agncola de terras sujeitas a intempéries e calamidades. O mau uso da 
terra impedirá o proprietário de receber incentivos e auxílios do Governo. 

11 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
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individuais e para localizá-lo entre os chamados direitos de terceira ge
ração, assim entendidos como direitos solidários, coletivos ou difusos. 

É neste contexto, em especial quando se constata ter o mesmo tex

to atribuído competência concorrente à União, estados e municípios 
para a preservação de florestas - art. 23, VII - e para legislarem sobre 

se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações. 
§ 111 - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I- preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas; 
11- preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País 
e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético; 
m - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a su
pressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencial
mente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo pré
vio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 
V- controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, méto
dos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o 
meio ambiente; 
VI- promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a cons
cientização pública para a preservação do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 
ou submetam os animais a crueldade. 
§ 22 - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o 
meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo ór
gão público competente, na forma da lei. 
§ 32

- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente su
jeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e admi
nistrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 
§ 42 

- A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a pre
servação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 
§ 52 - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, 
por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas natu
rais. 
§ 62 - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização 
definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. 
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o tema - art. 24, VI -, que o legislador constitucional absorve o dis
curso dos estudiosos da área e passa a considerar essencial garantir um 
meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

3 Gestão sustentável e concessão de florestas públicas 

O desafio referente à gestão sustentável e a concessão de florestas 
públicas surge em nosso ordenamento positivo a partir do texto consti
tucional, que inclui no planejamento agrícola, entre outras, as ativida
des florestais - art. 187, § 11l. 

E admite que, para assegurar o direito ao meio ambiente ecologi
camente equilibrado, é imprescindível proteger a fauna e a flora bra
sileiras. 

Daí por que estabelece, no art. 225, § 4!1, que a Floresta Amazônica 
brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense 
e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na 
forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio 
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

É exatamente a Lei 9.985/2000 que. vem regular o tema. Ressalte
se que a possibilidade de concessão de áreas florestais públicas surge, 
exatamente, em razão das dificuldades encontradas pelo poder público 
federal, através do Ibama, de realizar fiscalização suficiente à preserva
ção necessária dessas áreas. 

A concessão de florestas públicas, pois, era vista como um instru
mento apto a impedir a degradação e devastação da Floresta Amazôni
ca pela ocupação desordenada de atividades.12 

Com a edição da Lei 11.284/2006 ficou autorizada a gestão das 
florestas públicas por particulares. 

"Segundo o governo, a vantagem é transferir parte das funções e 
responsabilidades públicas para conseguir, a um só tempo, o manejo 
sustentável das Flonas e a redução dos custos governamentais de ad
ministração, monitoramento e fiscalização dessas áreas. Isso permite, 
segundo o mesmo, conciliar a sustentabilidade ecológica com a viabili
dade financeira das florestas públicas" (Godoy, 2006: 635). 

Não há como prever se o espírito que norteou a edição da norma 
será, efetivamente, cumprido. 

A renúncia da ministra de Estado do Meio Ambiente, Marina Sil
va, fez surgir dúvidas a respeito da prevalência do interesse público 

12 Ver Exposição de Motivos 135/2002 do Ministério do Meio Ambiente. 
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sobre o privado, consoante divulgado por vários veículos da imprensa 
nacional e internacional.13 

A esperança é de que seja mantido o consenso em derredor do 
tema, de modo a permitir, constatada a fragilidade da gestão pública 
de florestas, a gestão privada, desde que sustentável. 

4 Conclusão 

Os avanços vistos no ordenamento positivo em tomo da garantia 
do meio ambiente sustentável são consequência dos estudos acadêmi
cos e governamentais realizados em derredor do tema, sendo especial
mente relevante considerar que a atual Constituição Federal representa 
uma evolução consistente na regulação do tema. 

É desejável, assim, que toda a sociedade brasileira esteja imbuída 
desse propósito, em especial os magistrados chamados a decidir sobre 
a questão. 

Não permitir que haja retrocessos na garantia desse bem jurídico, 
cuja titularidade é atribuída a todos nós, é compromisso do qual não 
se pode desgarrar. 

A gestão sustentável de recursos florestais deve estar na agenda 
público-privada como modo de permitir discussão ampla, jurisdicio
nal ou não. 
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Concessão florestal em unidades de manejo de 
florestas públicas: divergência doutrinária 

e jurisprudencial 

Márcio de França Moreira1 

Importante tema, de relevância nacional em matéria de proteção 
ao meio ambiente e que merece reflexão pelos estudiosos do direito, diz 
respeito à obrigatoriedade ou não da prévia autorização do Congresso 
Nacional para fins de concessão de exploração de áreas florestais supe
riores a 2.500 hectares, tal como exige o art. 49, XVII, da Constituição 
Federal. 

Em 2 de março de 2006, foi sancionada a Lei de Gestão das Flo
restas Públicas (Lei 11.284/2006), com o objetivo de promover o desen
volvimento sustentável de extensas áreas de florestas pelo uso racional 
dos recursos naturais disponíveis, evitando-se a exploração indiscrimi
nada e ilegal de florestas públicas, a grilagem de terras e a destruição 
de importantes ecossistemas brasileiros. Para tanto, a citada lei permi
tiu que concessionárias explorassem as áreas fixadas pelo Ibama como 
"áreas de manejo" . 

O texto encaminhado para a sanção presidencial foi alterado no 
Senado, que incluiu, por emenda, nova disposição ao § 42 do art. 10, 
assim redigido: "O Paof deverá ser submetido à prévia aprovação pelo 

1 Juiz federal substituto da 6~ Vara da Seção Judiciária do Estado do Mato 
Grosso. 
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Congresso Nacional quando incluir a concessão de florestas públicas 
com área superior a 2.500 ha (dois mil e quinhentos hectares), nos ter
mos do inciso XVII do art. 49 da Constituição Federal". 

Como se percebe, tal condição imposta pela emenda do Senado 
encontra-se legitimamente inserida no princípio da harmonia entre os 
Poderes do Estado, segundo o qual deve haver mútua interferência en
tre eles, visando-se à criação de um sistema de freios e contrapesos, 
indispensável para que se evite o arbítrio e o abuso de poder. Desta for
ma, a prévia autorização do Congresso Nacional à concessão de exten
sas áreas florestais, além de encontrar respaldo jurídico no art. 49, XVII, 
da Constituição Federal, revela-se um legítimo sistema de divisão de 
responsabilidades quanto a temas de relevante interesse público, de 
soberania e de segurança nacional, como o caso em questão. 

Não obstante a iniciativa parlamentar, o referido dispositivo, com 
nítida feição de controle da atividade administrativa, foi vetado pelo 
presidente da República, que assim se manifestou na Mensagem 124, 
de 02/03/2006: 

RAzõEs Do VETO 

O texto aprovado pelo Congresso Nacional se contrapõe ao 
princípio apontado no inciso VIII do art. 2°, que diz: "a garantia 
de condições estáveis e seguras que estimulem investimentos 
de longo prazo no manejo, na conservação e na recuperação 
das florestas", urna vez que determina sistemática de submeter 
o Plano Anual de Outorga Florestal ao Congresso Nacional, o 
que vincula sua aprovação, inclusive, a contingências políticas 
de curto prazo, além de criar novos processos administrativos 
para a tramitação da matéria. 

Assim, a Lei de Gestão das Florestas Públicas, sancionada e pro
mulgada, afastou de seu campo de atuação a incidência do comando 
constitucional previsto no art. 49, XVII, não existindo, pois, no texto 
legal, nenhuma menção quanto à necessidade de manifestação prévia 
do Legislativo como condicionante para as concessões florestais supe
riores a 2.500 hectares, restando avaliar se tal omissão configura in
constitucionalidade material. 

Apesar das razões apresentadas pelo Poder Executivo, exsurgi
ram duas correntes doutrinárias e jurisprudenciais sobre o tema. A 
primeira pronuncia-se pela implementação do sistema de concessões 
florestais sem o crivo prévio do Poder Legislativo, sob a tese de que a 
concessão florestal tem como objeto a exploração de produtos e servi
ços relacionados à cobertura florestal, e não ao solo em si, não gerando, 



838 ARGUMENTO 

por esta razão, nenhum direito real sobre o imóvel em que se situa a 
dita cobertura florestal. Desse modo, não se podendo falar em direito 
real sobre imóvel, a concessão florestal é apenas um título pessoal de 
exploração da cobertura vegetal, em que não se atribui ao particular
concessionário o domínio ou a posse da terra. Em outras palavras, as 
expressões "concessão florestal" e "concessão de terra pública" pos
suem objetos distintos e não são sinônimas, cabendo a cada qual um 
regramento específico. 

Por outro lado, a corrente divergente se coloca no sentido de que 
a cobertura florestal é coisa acessória do imóvel, não podendo dela se 
dissociar e, consequentemente, deve sofrer as mesmas limitações im
postas à coisa principal. Nestes termos, o art. 79 do Código Civil as
severa que são bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar 
natural ou artificialmente. Logo, por ser a cobertura vegetal parte na
tural incorporada ao solo, deve seguir as mesmas regras impostas ao 
bem principal, inclusive, com a mesma natureza jurídica deste. Assim, 
quando se concede o manejo de florestas públicas, estas estão indis
soluvelmente incorporadas às terras sobre as quais estão sobrepostas 
e, por esta razão, configuram um bem imóvel tal como o solo a que 
pertencem. 

No mesmo sentido, o art. 92 do Código Civil assevera que o bem 
acessório é aquele cuja existência supõe a do principal, o que equivale 
a dizer que, se um bem pode existir isoladamente, sem dependência de 
outro, é um bem principal, abstrata ou concretamente, mas, em caso 
contrário, será um bem acessório. Voltando os olhos às coberturas flo
restais, não é crível imaginar que uma vegetação possa subsistir sem o 
solo a que pertence, pois este é o seu substrato natural (suporte de suas 
raízes) e o fundamento de sua própria existência, de onde retira toda a 
sua energia, em uma ligação intrínseca a demonstrar a sua relação de 
profunda dependência com a terra, não havendo dúvida de que sua 
natureza jurídica é de bem acessório. 

Neste ponto, não há que se invocar a natureza jurídica da cober
tura vegetal como uma pertença (art. 93 do Código Civil), pois esta só 
se caracteriza quando não é parte integrante da coisa principal e dela 
pode se desligar para se associar a outro bem, o que absolutamente não 
é a hipótese do manejo florestal. 

Neste contexto, sustenta a segunda corrente que é absolutamente 
inviável defender a separação entre solo e cobertura florestal na con
ceituação do objeto da concessão florestal, pelo simples fato de qu~ a 
segunda está incorporada ao primeiro, de modo que não há como dis
pensar às concessões florestais a estrita obediência ao art. 49, XVII, da 
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CF/1988. Segundo este raciocínio, as expressões "concessão florestal" 
e "concessão de terra pública" se equivalem, sendo a primeira apenas 
uma espécie da segunda. 

Com base nesta última tese doutrinária, o Senado Federal aprovou 
a citada emenda, que previa a submissão das outorgas de concessão 
florestal à prévia aprovação pelo Congresso Nacional quando incluísse 
terras com área superior a 2.500 hectares. 

Na esteira do mesmo entendimento, a decisão liminar proferida 
em 6 de março de 2008, no Agravo de Instrumento 2008.01.00.004474-1/ 
RO, da lavra da desembargadora federal Selene Maria de Almeida, de
terminou a suspensão do primeiro processo de licitação de concessão 
de manejo de floresta pública no território nacional, na área da Floresta 
Nacional do Jamari/RO, com 96 mil hectares, até que o Serviço Flores
tal Brasileiro, órgão responsável pela gestão das florestas públicas no 
Brasil, obtivesse autorização prévia do Congresso Nacional, conforme 
determina o art. 49, XVII, da Constituição da República. Como noticiou 
o sítio oficial do TRF 1 n Região no dia 14 de março de 2008: 

( ... ]Asseverou a Desembargadora do TRF que a utilização do do
mínio público deverá ser feita na forma da Constituição, como 
meio de proteção dos bens ambientais e do território brasileiro. 
Assim, necessário se faz assegurar a participação do Congres
so Nacional neste processo de concessão de domínio público. A 
relatora deixou claro que o fa to de a Lei 11.284/06 ter retirado a 
possibilidade de o Congresso Nacional examinar concessões de 
florestas de grandes áreas (área superior a 2.500 hectares), isso, 
na verdade, não pode acontecer, visto a exigência constitucional 
para tal exame. 

Explicou a decisão que a concessão de floresta pública é uma 
espécie de concessão dominial. Assim, o vencedor da licitação 
terá um privilégio sobre um bem imóvel da União. Não significa 
transmissão da propriedade do bem do Estado. Portanto, con
cluiu a magistrada, o pedido ministerial "tem fundamento cons
titucional legítimo, visto que a retirada da competência exclusi
va do Congresso Nacional para examinar sobre a concessão de 
milhões de quilômetros de florestas públicas brasileiras é uma 
.afronta direta ao art. 49, XVII, da Constituição da República". 

Portanto, a tese inicialmente vitoriosa no âmbito do TRF 1 D Região 
foi no sentido de que o manejo florestal será feito em terras públicas 
e que a Constituição Federal previu forma expressa de aprovação de 
concessões para explorações dessa natureza, de forma que nem mesmo 
a pressa do Executivo em agilizar a implantação do programa de ges-
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tão de florestas públicas em áreas superiores a 2.500 hectares pode se 
sobrepor ao interesse constitucional. 

Com efeito, a demasiada celeridade buscada pelo governo federal, 
por meio do veto ao§ 42 do art. 10 da referida lei, pode trazer prejuí
zos incalculáveis, tendo em vista que o que está em jogo é a proteção 
do meio ambiente, direito difuso, erigido na Constituição como direito 
fundamental de terceira geração, pautado no princípio da solidarieda
de, que deve ser levado em conta não só no momento da elaboração da 
legislação ordinária e na execução das políticas públicas mas também 
nos momentos de interpretação e aplicação do direito, de sorte que a 
leitura da Lei 11.284/2006 não pode dispensar a participação de todos 
os membros da sociedade nessa discussão, legitimamente representa
dos pelo Congresso Nacional, em face da relevância e da abrangência 
coletiva do tema. 

Deve ser lembrado, como já afirmado anteriormente, que a exclu
são do Congresso Nacional do processo de licitação de áreas públicas 
superiores a 2.500 hectares fere substancialmente o princípio da har
monia entre os Poderes, vetor constitucional basilar do Estado demo
crático de direito, pois impede a limitação e o controle do poder de um 
órgão estatal em face de outro, fundamental para a manutenção de um 
complexo sistema de corresponsabilidades, que busca o equilibrio e o 
controle recíprocos. 

Não obstante todas estas considerações, o ministro Gilmar Men
des, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu recentemente os efeitos 
da liminar concedida pelo TRF 1 a Região, garantindo o prosseguimen
to do certame licitatório na área da Floresta Nacional do Jamari/RO, 
entendendo, entre outros argumentos, que a concessão de floresta pú
blica não é uma transferência de domínio e, por isso, a autorização pré
via do Congresso Nacional é dispensável, conforme noticiado no sítio 
do STF, no dia 8 de maio de 2008, abaixo transcrito: 

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gil
mar Mendes, determinou que a concorrência para concessão 
da Floresta Nacional do Jamari, em Rondônia, prossiga nor
malmente. Ao analisar a Suspensão de Tutela Antecipada (STA 
235), o ministro cassou decisão de desembargadora do Tribunal 
Regional Federal da P Região (TRF-1}, que obrigava a União a 
interromper o processo. 

Ao pedir a suspensão da concorrência, o Ministério Público Fe
deral (MPF) alegou que, para proceder à licitação de uma flores
ta pública com área superior a 2.500 hectares, a União precisa 
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obter autorização prévia do Congresso Nacional, conforme pre
vê o artigo 49, inciso XVII, da Constituição Federal. 

DECISÃO 

O ministro Gilmar Mendes, contudo, concordou com o argu
mento do advogado-geral da União, José Antonio Dias Toffoli, 
de que se a concorrência objetivar a concessão de florestas pú
blicas (exploração de produtos e serviços de uma unidade de 
manejo), "não se mostra indispensável a submissão prévia ao 
Parlamento Nacional para a aprovação ou não de tal certame". 

Não se pode confundir concessão florestal com concessão domi
nial, prosseguiu o presidente. A concessão florestal não implica 
em transferência da posse da terra pública, mas sim a delegação 
onerosa do direito de praticar o manejo florestal sustentável na 
área, asseverou. 

O dispositivo da Lei 11.284/2006 (artigo 10, parágrafo 4°}, citado 
pelo MPF e que exigiria, no caso, a autorização do Congresso 
Nacional, foi vetado pelo Presidente da República, acrescentou 
Gilmar Mendes. Assim, o presidente cassou a decisão do TRF-1, 
considerando estar demonstrado o risco de grave lesão à ordem 
pública, no tocante ao regular funcionamento dos serviços da 
Administração Pública, e ressaltando a existência do risco do 
"efeito multiplicador", visto que a Justiça Federal poderia pas
sar a usar este caso como precedente para, liminarmente, sus
pender outras concorrências de concessão de florestas públicas. 

Como se nota, a primeira corrente prevaleceu, em um juízo inicial 
e em decisão monocrática, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, 
restando aguardar o julgamento de mérito da ação principal e seus des
dobramentos recursais para avaliar a posição final da jurisprudência 
pátria. 
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Meio ambiente: bem jurídico relevante 
em uma sociedade de risco 

César C. Jatahy Fonseca1 

Segundo Aurélio Buarque de Holanda, ambiente é "aquilo que 
cerca ou envolve os seres vivos ou as coisas, por todos os lados; envol

vente: meio ambiente"2
• 

Assim, infere-se que, em certo sentido, há uma clara redundância 
no termo meio ambiente, uma vez que a palavra ambiente já contém o 
significado do signo meio. Todavia, ficou consagrada. a expressã? m~io 
ambiente, inclusive pelo legislador brasileiro, quer seJa ele conshtucw
nal, quer seja ele infraconstitucional. Talvez seja com o objetivo de dar 
uma maior expressão significativa ao vocábulo. 

Já adentrando no campo jurídico, José Afonso da Silva (1981: 434) 

define o meio ambiente como sendo "a interação do conjunto de ele
mentos naturais e culturais que propiciem o desenvolvimento da vida 
do homem". O grande mérito desta conceituação é sua amplitude, 
dando-lhe um aspecto globalizante para abranger desde aquilo que se 
aceita automaticamente como sendo meio ambiente - a natureza ori
ginal - até a natureza artificial e os bens culturais, daí poder-se incluir 
no conceito de meio ambiente até mesmo o direito ao silêncio. Em ver
dade, tudo o que leva a propiciar a vida faz parte do meio ambiente. 

1 Juiz federal da 2i Vara da Seção Judiciária do Estado da Bahia. 

2 Novo Dicionário da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986, p. 101. 
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O mesmo professor paulista, em seguida, subdivide o meio am
biente em meio ambiente artificial, formado pelo espaço urbano cons
truído, podendo ser fechado (conjunto de edificações) ou aberto (equi
pamentos públicos - ruas, praças, espaços livres em geral); podendo 
abarcar, ainda, o meio ambiente do trabalho (art. 201, VII, CF); meio 
ambiente cultural, constituído pelo patrimônio histórico, artístico, ar
queológico, paisagístico e turístico, e o meio ambiente natural, consubs
tanciado pelo solo, a água, o ar atmosférico, a flora e a fauna. Apesar 
de sua aparente semelhança com o anterior, denominado artificial, com 
ele não se confunde, porque adquire ou se impregna de um sentido de 
valor especial para o homem. · 

Estas três classes interagem e não formam ilhas isoladas. Atuando 
em conjunto, elas contribuem para a concretização do meio ambiente 
urbano, a cidade. Ela é um ecossistema urbano, um organismo comple
xo formado por outros organismos. 

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 311, I, de
fine o meio ambiente como "o conjunto de condições, leis, influências 
e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 
rege a vida em todas as suas formas". É uma definição bastante ampla, 
abrangendo tudo aquilo que rege a vida. Permite até mesmo conside
rar praticamente ilimitada a possibilidade de defesa da flora, da fauna, 
das águas, do solo e do ar. 

O direito ao meio ambiente equilibrado é considerado pela dou
trina e pela jurisprudência3 como um direito de terceira geração, com 
destaque para o seu caráter de direito fundamental e natureza jurídica 
de direito público subjetivo. São direitos de primeira geração os direi
tos civis e os políticos; de segunda geração os direitos econômicos, os 
sociais e os culturais, por exemplo. Os direitos de terceira geração são 
caracterizados por proteger bens jurídicos de interesses difusos atribuí
dos genericamente a todas as variações do tecido social. Por tais razões, 
consagra-se em relação a estes direitos o princípio da solidariedade. 

A necessidade de preservação do meio ambiente é decorrente da 
necessidade de sobrevivência da espécie humana, ao lado do sentimen
to de altruísmo. Pensa-se nos descendentes e nas gerações futuras que, 
da mesma forma que as gerações atuais, precisarão de um ambiente ao 
menos razoavelmente preservado, que lhes forneça condições de vida 
aceitáveis, senão boas. Isto somente será obtido por meio da proteção 
da natureza, incluindo-se a flora, a fauna, o solo, a água e o ar. Esta 

3 Vide MS 22164-STF, relator: ministro Celso de Mello. 
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proteção, por seu turno, somente será conseguida quando houver o ser 
humano formado urna consciência ecológica geral e generalizada neste 
sentido, voltada para a manutenção do que ainda não foi destnúdo e, 
indo mais além, tentando recuperar a qualidade ambiental já perdida. 
É preciso ter-se em vista que o agressor ambiental ataca a si mesmo e 
aos seus descendentes. 

Conforme Domenico De Masi (1993: 44), a sociedade rural, baseada 
na produção de bens agrícolas, precisou de muito tempo para gerar do 
seu seio a sociedade industrial, centrada na produção de bens materiais 
em série. Esta levou dois séculos para construir a sociedade contempo
rânea, pós-industrial, mais conhecida como sociedade informacional, 
centrada no eixo eletro-eletrônico, onde o que é valorizado não é mais 
a produção Hsica em si, mas o desenvolvimento da tecnologia, o acesso 
e o controle da informação. Este progresso espetacular, acentuado, so
bremaneira, nas quatro últimas décadas, vem sendo acompanhado de 
um alto custo ambiental. 

A degradação ambiental, com destaque para o desmatamento e 
a devastação de florestas - máxime a floresta amazônica -, vem ga
nhando dimensões preocupantes e alarmantes e decorre de fenômenos 
cada vez mais intensos, diversificados, complexos e de dificil enfrenta
menta. O que se tem atualmente é uma verdadeira orquestração de ata
ques simultâneos e em larga escala (poluição de toda ordem, incluindo 
a atmosférica, a hídrica, a do solo, o desmatamento descontrolado, a 
perda da biodiversidade, a caça e a pesca predatórias). A natureza, por 
sua vez, reage de forma violenta. Basta atentar-se para as repetitivas 
catástrofes climáticas (inundações, verões e invernos muito rigorosos, 
incremento do efeito estufa com o aquecimento da Terra e o preocu
pante degelo das calotas polares etc.). 

É estreme de dúvida a necessidade de proteção, inclusive penal, 
do meio ambiente. As tutelas civil e administrativa não são suficientes 
para garantir o equilíbrio ecológico, diante da gravidade das lesões. O 
direito penal revela-se, nesse contexto, como um instrumento relevante 
na prevenção e controle de atos que atentam contra o meio ambiente. 

A lição de Alessandra Prado (2000: 168) também segue o mesmo 
pensamento: 

As normas administrativas, às vezes, são insuficientes no com
bate a graves lesões contra o meio ambiente. E, então, é feito 
apelo à tutela penal, que deve ser atendido, desde que não seja 
para remendos aos vazios da legislação administrativa ou para 
encobrir a falta de aplicação das sanções administrativas. A pro
teção penal justifica-se quando se tratar de bem jurídico funda-
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mental, se a utilização de todos os outros meios jurídicos não 
for suficiente para alcançar a defesa do bem, ainda assim com 
referência a apenas algumas lesões, as mais graves. 

Nesse diapasão, descortina-se, com toda ênfase, a necessidade de 
alcançar-se a efetividade da proteção penal ambiental, até mesmo com 
vistas à prevenção da poluição, que, sem dúvida, é a melhor alternati
va. Para tanto, mister faz-se que, em caso de danos ao meio ambiente, 
venha o agente causador do prejuízo, pelo princípio de que o poluidor 
é o responsável, a sofrer a incidência do concurso simultâneo da trípli
ce responsabilidade - civil, administrativa e penal. 

É clara a relevância da necessidade de garantia da proteção penal 
do meio ambiente, tendo o constituinte de 1988 externado essa inten
ção de forma bem clara. 

A sociedade de risco 

No início dos anos 1980, o sociólogo alemão Ülrich Beck (1992), 

após um esgotante estudo sobre os fenômenos emanados da socieda
de moderna ao longo de seus processos de desenvolvimento, concebe 
uma nova configuração para a sociedade contemporânea, passando a 
denominá-la de "sociedade de risco". 

Beck percebe que o complexo estágio de desenvolvimento da so
ciedade contemporânea possui como marca a incessante manifestação 
de conflitos institucionais, conflitos estes que surgiram no momento 
em que a sociedade moderna tomou conhecimento de que a ocorrência 
interligada de seus processos de desenvolvimento, como a globaliza
ção, a individualização, a revolução de gênero, o desemprego e, prin
cipalmente, o desenvolvimento tecnológico, trouxe consigo "riscos" 
de surgimento de efeitos colaterais de amplitudes globais, capazes, 
inclusive, de colocar em xeque a existência da vida humana no plane
ta. Cita como exemplo a ocorrência de incidentes como a degradação 
da camada de ozônio, o efeito estufa, a contaminação das águas e do 
ar por agentes químicos, o desmatamento desenfreado das florestas, a 
acumulação de lixo tóxico, incidentes nucleares como o de Chernobyl e 
do Bhopal, quedas de aeronaves e a constante ameaça de armas quími
cas e biológicas, entre outros. 

Beck aponta que, enquanto a sociedade moderna absorvia os ga
nhos oriundos desses processos de desenvolvimento e, assim, neles apli
cava mais e mais técnicas de desenvolvimento, paradoxalmente, não en
xergava os riscos de concreção dos efeitos colaterais que estes mesmos 
processos fabricavam. Além disso, uma vez que tais riscos eram desco-
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nhecidos, estavam à margem de ser objeto de estudo das ciências. Nesse 
sentido, Beck classifica a modernidade em dois períodos distintos: o pri
meiro, a modernidade simples, ocorrente nos idos do período industrial, 
e o segundo, a modernidade reflexiva, no momento em que a socieda
de se volta às bases paradigmáticas da primeira modernidade e passa a 
enxergar que os processos de desenvolvimento produzem ameaças que 
questionam as bases estruturais de existência da própria sociedade. 

Logo, a sociedade é posta em movimento no sentido de se antever 
e evitar que se efetivem os efeitos colaterais, agora experimentados e, 
portanto, compreendidos. 

O núcleo central dessa sociedade reside principalmente nos cha
mados "riscos temológicos", porque, quando tais riscos são reconhe
cidos como derivados de decisões humanas, tomam-se o centro da to
mada de decisões e de elaboração das leis que irão regular o progresso 
temológico e científico e, portanto, passam os riscos a fundamentar 
as "questões políticas". Ingressam também na agenda política temas 
conexos aos mecanismos de controle e distribuição dos riscos, como, 
particularmente, a questão da ineficiência dos mecanismos atuais e da 
busca de novas alternativas. 

Em suma, a teorização de Beck aponta duas ordens de consequên
cias derivadas do processo de modernização: (i) a liberação dos riscos 
da produção industrial, que emergiram como efeitos colaterais e que 
assumiram dimensão global; e (ii) o reconhecimento social desses ris
cos, que passam a ser culturalmente percebidos, construídos, rnidiati
zados e transpostos à agenda político-ambiental global. 

Este segundo momento traz à tona uma série de implicações. 
A primeira é que o conhecimento aumentado da sociedade do risco 
coincide com modelos lineares da temocracia, dos modelos sobre o 
progresso, a segurança e o controle que fascinaram a sociedade e a 
comunidade científica durante a primeira modernidade. Em continua
ção, o progresso técnico-científico e seus efeitos, a segunda implicação, 
assumem contornos públicos. E, como terceira implicação, manifesta
se o conflito no âmbito das definições dos riscos, suas consequências 
e as relações de causalidade que os envolvem, quando então passa a 
sofrer ferrenhos questionamentos a ideia de tais definições permane
cerem ainda como monopólio dos experts. Mas o ponto crítico ocorre 
quando a sociedade industrial enxerga, sob o prisma do processo de 
modernização, a existência de riscos que não podem ser assegurados 
e transforma-se, então, em uma sociedade de riscos conflituosa e au
tocrítica. Isto, mesmo diante do contínuo e normal funcionamento das 
instituições, moldadas estruturalmente em bases industriais. 
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Neste momento, a sociedade é posta em movimento, o estado de in
certeza proveniente dos novos riscos toma conta do debate público e as 
instituições de controle da sociedade passam a ser questionadas. A partir 
de então, os campos das ciências sociais, em especial as jurídicas, passam 
a ser orientados por uma nova tendência, a de expandir o espaço de atu
ação de intervenção estatal para evitar que o maior número possível de 
condutas que tenham um conteúdo hipotético de risco, portanto indese
jadas, não se realizem. Direciona-se esta nova tendência especialmente 
ao direito penal, o mecanismo de intervenção estatal mais rigoroso. 

Nesta realidade, o conceito de sociedade de risco foi transportado 
para o sistema penal e inspirou o surgimento de um modelo político
criminal voltado à prevenção dos novos riscos, denominado direito pe
nal do risco. Para tanto, extrai-se a ideia de risco da configuração social, 
partindo-se para a adequação do direito penal clássico ao paradigma 
do risco, tendo como foco as figuras qualitativamente diferenciadas do 
seu modo de agir tradicional: a ampliação da proteção penal aos bens 
jurídicos supraindividuais, a antecipação da tutela penal e a flexibiliza
ção das regras de causalidade e de imputação de responsabilidades. A 
partir daí, verifica-se uma tensão entre essa tendência político-criminal 
e a concepção programática do modelo penal clássico, seus princípios 
e regras fundamentais. Essa oposição é refletida no debate realizado no 
âmbito da dogmática penal, que culmina em um processo de reflexão 
sobre o direito penal e seu futuro na sociedade do risco. 

É certo que o direito precisa acompanhar as mudanças e a evolu
ção da sociedade, não podendo o direito penal afastar-se dessa reali
dade nem deixar de oferecer a proteção esperada e necessária aos bens 
jurídicos protegidos, principalmente, aqueles que possuem um caráter 
supraindividual. 

Silva Sánchez (2002: 68177) percebe este movimento mundial afe
tando o direito e, em especial, o direito penal, solapando seus dogmas, 
até então inabaláveis. 

Pois bem, uma vez alcançado este ponto, é possível retomar o 
discurso desenvolvido anterior sobre a criminalidade dos po
derosos, para constatar o modo pelo qual a introdução neste 
momento de reformas contrárias às garantias tradicionais do 
Direito Penal redunda em sua própria extensão a todo o con
junto do ordenamento punitivo. Somente uma firme persistên
cia na necessidade de manter escrupulosamente as garantias 
político-criminais do Estado de Direito e as regras clássicas de 
imputação, também na luta contra a "antipática" ou inclusive 
"odiosa" macrocriminalidade, poderia evitar um dos elemen-

847 



ARGUMENTO 

tos determinantes em maior medida da "expansão" do Direito 
Penal. Mas não parece que a tendência aponte em tal sentido. E 
provavelmente não seja ocioso expressar aqui as divergências, 
que quanto a esse ponto se registram no seio da própria doutri
na jurídico-penal, se mostram surpreendentemente profundas. 
Pois já proliferam as vozes daqueles que admitem a necessidade 
de modificar, ao menos em certos casos, as "regras do jogo". 
Nisto influi, sem dúvida, a constatação da limitada capacidade 
do Direito Penal clássico de base liberal (com seus princípios 
de taxatividade, imputação individual, presunção de inocência 
etc.) para combater fenômenos de macrocriminalidade. 

[ ... ] 

Isso significa que a reflexão jurídico-penal tem pela primeira vez 
como objeto essencial de estudos delitos claramente diversos do 
paradigma clássico (o homicídio ou a delinquência patrimo
nial tradicional). Trata-se de delitos qualificados criminologica
mente como crimes of the powerful; de delitos cuja dogmática se 
acha parcialmente pendente de elaboração. E tudo isso há de 
redundar em uma configuração dos mesmos sobre bases sig
nificativamente diversas daquelas do Direito Penal clássico (da 
delinquência passional ou dos crimes of the powerless). 

Flávio D' Ávila (2007) descreve com precisão esse novo cenário do 
direito penal: 

Ante tal cenário, não surpreende o anacronismo vivido pelo 
direito penal. Fundamentado nos princípios liberais do ilumi
nismo e de cunho marcadamente antropocêntrico, o direito pe
nal foi elaborado para tutelar bens jurídicos tradicionais como 
a vida, a integridade física, a saúde, o patrimônio, de agressões 
humanas próximas e definidas4

, enquanto que, no atual uni
verso pós-moderno, as ações humanas, potencializadas pelo 
desenvolvimento da razão técnico-instrumental, alcançam no
vas dimensões, em relação de espaço-tempo peculiares, em que 
os riscos globalizam-se e geram danos muitas vezes diferidos, 
atingindo novos bens jurídicos e cuja lesividade pode atingir a 
gravidade extrema da extinção da vida no planeta. 

A disparidade de tais universos apresenta-se de forma muito cla
ra nos problemas enfrentados pela dogmática penal. São eviden-

4 Cf. Jorge de Figueiredo Dias, O direito penal entre a "sociedade industrial" 
e a "sociedade de risco". Estudos em homenagem ao prof doutor Rogério Soares, 
Coimbra: Editora Coimbra, 2001, p. 6. 
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tes as inúmeras deficiências que vem atestando em sua tentativa 
de acompanhar a pretensão político-criminal nestes novos âmbi
tos de tutela, uma vez que preparada para atender uma deman
da absolutamente diversa daquela que ora é proposta. O direito 
penal liberal elaborado tendo por base o paradigmático delito 
de homicídio doloso, no qual há marcante clareza na determina
ção dos sujeitos ativo e passivo, bem como do resultado e de seu 
nexo de causalidade, defronta-se com delitos em que o sujeito 
ativo dilui-se em uma organização criminosa, em que o sujeito 
passivo é difuso, o bem jurídico coletivo, e o resultado de difícil 
apreciação. Sem falar, obviamente, do aspecto transnacional des
tes novos delitos, em que tanto a ação como o resultado normal
mente ultrapassam os limites do Estado Nação, necessitando, 
por conseguinte, da cooperação internacional para a elaboração 
de propostas que ambicionem uma parcela qualquer de eficácia. 

É importante a observação de Silva Sánchez constatando que a so
ciedade atual não está satisfeita com os paradigmas do direito penal li
beral e ainda mais do direito penal mínimo, o que não leva à conclusão 
de que esta mesma sociedade esteja pleiteando a institucionalização de 
um direito penal máximo, corroborado pelas ideias do direito penal do 
inimigo do professor alemão Günther Jakobs (2005). Silva Sánchez (2002: 

148) denomina esse direito penal do inimigo de "terceira velocidade". 
A "primeira velocidade" do direito penal, segundo o autor espanhol, 
seria o direito penal clássico, das penas privativas de liberdade, que 
precisa ser cercado de garantias. A "segunda velocidade" é deslumbra
da pelo mesmo autor como sendo o grupo formado pelos delitos não 
punidos com a privação da liberdade, mas com penas restritivas de 
direitos, por ele denominado de "direito penal regulador". 

Bravo (2003: 213-4) chama a atenção para o seguinte ponto: 

Como corolário deste estado de coisas, edifica-se uma nova con
cepção de Direito Penal, que vem sendo designada por Direito 
Penal do Risco, sobre cujos contornos, natureza e função, pro
priamente dita, vigora ainda acesa controvérsia na doutrina na
cional e estrangeira, por não se ter tomado pacífica a definição 
de formulações mais adequadas que o Direito Penal deve bus
car para fazer face aos dados emergentes do desafio de uma tal 
realidade, correntemente denominada de sociedade de risco. É 
que ao risco (ou mega-riscos ou riscos globais) -que coloca em 
perigo a própria subsistência dos sistemas vitais - contrapõe-se 
a segurança. 

[ ... ] 
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Uma corrente intermédia, que pode ser interessante ponto de 
partida, preconiza a adopção de uma política criminal e de uma 
dogmática jurídico-penal dualistas, com um centro, onde man
teriam validade todos os princípios dogmáticos clássicos do Di
reito Penal (para protecção subsidiária dos bens jurídicos indivi
duais) e de uma periferia, vocacionada para a protecção contra 
os riscos globais, na qual aqueles princípios se encontrariam 
amortecidos, permitindo a introdução de outros, designados 
de "flexibilização controlada", direccionados para a protecção 
antecipada de interesses colectivos ou difusos, de "menor inten
sidade garantística", devendo, relativamente aos comportamen
tos a que sejam cominadas penas privativas de liberdade, valer 
irrestritamente os princípios da dogmática penal clássica, não 
se podendo, em caso algum, consentir a invasão do centro pela 
periferia. O Direito Penal nas sociedades de risco surgiria en
quanto instrumento de tranquilização comunitária, perante os 
receios provocados pela insegurança das actividades industriais 
perigosas que vão proliferando exponencialmente (em detri
mento da função garantística tradicionalmente ligada aos prin
cípios da protecção de bens jurídicos e da subsidiariedade) [ ... ] 

Maria Auxiliadora Minahim (2005: 50-1) lembra que 

o direito penal tradicional cuidava de bens eminentemente indi
viduais, egoísticos, no dizer de Paulo José da Costa Júnior, como 
a vida, a saúde. O patrimônio, a honra, cujas lesões eram facil
mente identificadas e sua causalidade e extensão. Nas últimas 
décadas, a revolução tecnológica provocou uma profunda trans
formação na sociedade, consequentemente, alterou a formação 
da criminalidade que aparece cada vez mais imbricada com ati
vidades lícitas e cujas lesividade é fragmentada e de pouca vi
sibilidade. Essa criminalidade atinge interesses difusos, refere
se a dados, de fato, acidentais, que, no dizer de Mancuso, "não 
tendo atingido o grau de agregação e organização necessário à 
sua afetação institucional junto a certas entidades ou órgãos re
presentativos dos interesses já socialmente definidos, restam em 
estado fluido, dispersos pela sociedade civil como um todo[ ... ], 
podendo, por vezes, concernir a certas coletividades de conteú
do numérico indefinido". 

As ações que podem lesar ou causar ameaça de lesão a esses 
bens são próprias da sociedade pós-industrial e podem resultar 
de atividades consideradas socialmente úteis, de forma que a 
ilicitude se configura por uma atuação fora da pauta legalmente 
permitida, razão porque, com disse Alessandra Rapassi Mas-
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carenhas Prado, existe uma conflituosidade que impede que se 
ofereça uma proteção absoluta a tais espécies de bens jurídicos. 

Na sociedade a que nos habituamos por chamar, como quis 
Ulrich Beck, de sociedade de riscos, as ameaças, portanto, não 
são mais aquelas causadas pelas catástrofes ou acidentes natu
rais, que estão quase controlados pelo homem. Na contempora
neidade, são as decisões tomadas por outro homem no manejo 
das novas tecnologias que podem provocar desastres e lesões 
disseminados em massa. 

Apesar de todo o desenvolvimento tecnológico e suas repercus
sões positivas sobre o bem-estar da humanidade, não é possível 
negar os aspectos negativos do desenvolvimento, seja na degra
dação do meio ambiente, nas fraudes praticadas no mercado, 
nas lesões aos consumidores e, no campo da engenharia genéti
ca, especificamente, nos riscos de uma possível perda de identi
dade da espécie humana. 

Mais adiante, Maria Auxiliadora Minahim (2005: 210) aborda as 
ideias da sociedade pós-industrial ao tratar da biotecnologia. 

A ameaça representada pela forma de vida praticada pela socie
dade pós-industrial tanto ao equilrbrio ecológico (e, em conse
quência, à própria preservação da vida na terra) quanto a ideais 
reconhecidos de sociedade livre, democrática e saudável reper
cute no direito penal, instigando-o a inserir no rol de suas preo
cupações tradicionais (a proteção de bens jurídicos individuais) 
a tutela de bens supraindividuais: interesses difusos e coletivos. 
A lesão a estes bens ocorre, na contemporaneidade, mais comu
mente, como resultado das atividades lícitas consideradas so
cialmente úteis, mas que são realizadas fora da pauta legalmen
te autorizada. Para atender às demandas de prevenção de riscos 
causados pela sociedade pós-industrial e, mais especificamente, 
pela biotecnologia o direito penal precisa sofrer reajustes. 

Nesse sentido, Jorge de Figueiredo Dias (2001: 57160) defende que, 

sem prejuízo do axioma onto-antropológico sobre o qual repou
sa toda matéria penal -,ao lado dos bens jurídicos individuais 
ou dotados de referente individual e ao mesmo nível de exigên
cia tutelar autónoma, existem autênticos bens jurídicos sociais, 
transindividuais, transpessoais, colectivos, ou como quer que 
prefiramos exprimir-nos a propósito. 

[ ... ] Decerto: tais bens apresentam-se, por sua própria nature
za, como muito mais vagos e carentes de definição precisa, de 
mais duvidosa corporização ou mesmo de impossível tangibi-
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lidade. Mas nada disso impõe uma mudança ou abrandamento 
na proposição penal básica segundo a qual é função exclusiva 
do direito penal a tutela subsidiária de bens jurídicos; porque 
também neste âmbito é de verdadeiros bens jurídicos-penais 
que se trata. 

[ ... ] 
Uma segunda ideia de primordial importância que aqui deve 
ser acentuada é a de que não vale a pena pensar em assinalar ao 
direito penal a mínima capacidade de contenção dos megarris
cos próprios da sociedade do risco se, do mesmo passo, se per
sistir em manter o dogma da individualização da responsabilidade 
penal. Mas a verdade é que, já antes e independentemente de 
uma "dogmática do risco", o preconceito do carácter individual 
de toda a responsabilidade penal (uma vez mais, um preconcei
to de raiz exasperadamente antropocêntrica!) havia feito o seu 
curso e havia sido definitivamente abalado. E aqui a doutrina 
penal portuguesa encontra-se para tal bem melhor posicionada 
do que tantas outras que só muito recentemente ultrapassaram 
(quando tenham já ultrapassado ... ) os escolhos da incapacidade 
de acção e da incapacidade de culpa jurídico-penais que tradi
cional e axiomaticamente se considerava atingirem toda a res
ponsabilidade penal de entes não individuais. Aceite, ao lado da 
responsabilidade penal individual (e não necessariamente a ela 
subordinado), o princípio da responsabilidade penal dos entes colec
tivos, toma-se todavia necessário e urgente saber muito mais so
bre ele, sobre sua desimplicação prático-normativa, sobre as suas 
relações com a responsabilidade individual, sobre as exigências 
que dele resultarão no plano do direito a construir. Estou certo 
de que se verá então que muitos dos problemas do "direito penal 
do risco" podem encontrar aqui adequadas soluções, tomando 
menos instantes alterações, que agora parecem indispensáveis, 
na dogmática da imputação objectiva, da comprovação do dolo, 
da negligência e do erro, enfim, da autoria e da culpabilidade: se 
a chamada "criminalidade organizada", o que quer que por ela 
deva entender-se em perspectiva dogmática, faz parte, ela tam
bém, do direito penal do risco, então ela mostra exemplarmente 
como o progresso da dogmática relativa à responsabilidade pe
nal dos entes colectivos constitui uma exigência instante para a 
qual não existe alternativa. 

No dizer de Alessandra Prado (2003: 9-10): 

Dada a relevância do bem jurídico a ser protegido, o recurso, 
não apenas ao direito administrativo ou civil, mas também ao 
direito penal faz-se inevitável para a prevenção e repressão das 
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lesões mais graves causadas ao meio ambiente. O direito penal 
não pode ser paralisado em sua função de proteção de novos 
bens jurídicos a pretexto de, com isso, violar dogmas do pen
samento liberal. Aliás, esse é o grande desafio do direito penal 
contemporâneo, que não pode deixar de assegurar as garantias 
e liberdades individuais, mas, de outro lado, deve estender-se, 
quando necessário, para impedir lesões que podem assumir 
proporções catastróficas. 

[ .. . ] 
Sendo assim, é preciso ter em mente que a sociedade de riscos, 
em que as relações sociais foram alteradas, os novos bens jurí
dicos possuem outras dimensões (contornos) e a complexidade 
dos fatos foi ampliada, requer do direito penal um espaço para a 
proteção desses bens, sob pena de perda da legitimidade. 

A partir da década de oitenta, as Constituições dos Estados e 
respectivas legislações passam a reconhecer e a tutelar interes
ses difusos ou direitos de terceira geração, e entre esses bens 
merecedores de proteção está o meio ambiente. 

É certo que se vive um tempo em que a sociedade exige respostas 
rápidas para os seus problemas e não aceita explicações e justificativas, 
por mais embasadas que sejam, se não forem alcançados os objetivos e 
os resultados almejados. O excessivo apego aos dogmas seria altamen
te prejudicial, pois é preciso que o direito - incluindo-se o penal - se 
adeque a essa realidade, sem abandonar suas conquistais liberais, sob 
pena de ser alijado desse processo histórico de evolução por que passa 
a sociedade atual. 
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Necessário tratamento uniforme 
de infrações praticadas em detrimento 

do patrimônio ambiental 

Francisco de Assis Garcês Costa Júnior1 

A garantia fundamental que assegura usufruto de meio ambiente 
ecologicamente equilibrado (CF/1988, art. 225, caput), com sua nítida 
natureza de integrante da nova geração de direitos (4~), tem suscitado 
inúmeros incidentes relativos à aplicabilidade e conformação, sobre
tudo no que conceme à distribuição de competências entre os entes 
políticos. 

Com efeito, tendo em consideração a adoção do modelo institucio
nal da competência legislativa e administrativa concorrente em matéria 
ambiental (arts. 23, VI e VII; e 24, VI e Vill), tem prevalecido uma ideia 
inicial de consorciação ou superposição de atuações tanto no campo 
penal quanto no administrativo, aquele excluindo somente a função 
legiferante, por força do art. 22, I. 

Isso significa, portanto, que a interpretação que vem sendo confe
rida aos dispositivos constitucionais em foco prestigia, num primeiro 
momento, a legitimidade de todos os entes da federação para atuarem 
na defesa ou salvaguarda dessa importante garantia de índole meta
subjetiva, tanto na esfera administrativa de controle quanto naquela de 
índole criminal. 

1 Juiz federal da Vara única da Subseção Judiciária de Santarém/PA. 
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Veja-se, nesse sentido, que a simples atuação do Ibama no exer
cício de um poder de polícia ambiental outrora isolado vinha sendo 
considerada por todas as instâncias judiciais ordinárias como causa de
terminante da competência criminal da Justiça Federal. 

O Supremo Tribunal Federal, no entanto, veio a emprestar inter
pretação reducionista ou restritiva a tal competência jurisdicional, assi
nalando que o interesse jurídico da União deveria ser direto e frontal, 
jamais meramente reflexo ou divorciado dos parâmetros estatuídos no 
art. 109, rv, da Constituição da República, notadamente quando esti
vesse em causa a tradicional hipótese de inexistência de licenciamento 
do transporte de essências florestais (art. 46, caput e parágrafo único, 
da Lei 9.605/1998). 

Cuida-se, portanto, de importante definição quanto ao verdadeiro 
alcance do poder de polícia ambiental, apontando, dessa forma, para a 
necessária compartimentação de tal função pública, cuja concorrência 
não está a significar propriamente uma espécie de pluralidade, mas 
de atuação fragmentada sobre um mesmo domínio de prerrogativas 
públicas, em ordem à realização da proteção efetiva do patrimônio am
biental. 

É certo, todavia, que o magistério jurisprudencial em apreço su
gere estar contingenciado, ainda que implicitamente, pela cláusula 
constante do art. 109, rv, da CF/1988, pois tal disposição disciplina 
competência criminal ordinária da Justiça Federal, cujo critério reside 
na esfera de interesses juridicamente protegidos das pessoas ali taxati
vamente enumeradas. 

Isso porque, como se sabe, a Justiça Federal igualmente pode ser 
chamada a dirimir controvérsias criminais em tomo de matérias que 
lhe foram reservadas pela Constituição, as quais não se assentam no 
parâmetro aludido, como, por exemplo, crimes contra a organização 
do trabalho, o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira (inci
so VI); eventual crime militar sujeito à jurisdição civil (inciso VII), entre 
outros. 

Muito embora o entendimento da Suprema Corte tenha sido ob
jeto de críticas desavisadas de parcela do magistério doutrinário, no
tadamente por supor a adoção de parâmetro de fiscalização constitu
cional calcado em aspectos eminentemente patrimonialistas, o certo é 
que a conformação emprestada sinaliza no sentido de garantir maior 
amplitude de ações aos integrantes do pacto federalista, de forma a 
reduzir ou atenuar uma possível centralização exacerbada do poder da 
União e, nessa cadência, sufocar ou menosprezar a participação dos en-
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tes regionais no cumprimento dessa relevante missão que lhes conferiu 
o poder constituinte originário. 

Esse tratamento que se observa no tocante à esfera penal incrimi
nadora, com maior razão deve ser estendido à esfera administrativa, 
onde a regulamentação legal, muito embora formulada antes da atual 
Constituição, e no que interessa para o presente trabalho, parece ter 
identificado a vontade manifestada pela normação fundamental. 

Veja-se, no ponto, que a assim entendida fragmentação do poder 
de polícia ambiental ditada pela amplitude do interesse jurídico (nacio
nal, regional ou local) provém da exigência de que a atuação conjunta 
(federalismo de cooperação) somente pode operar-se na forma de lei 
complementar prevista no parágrafo único do art. 23 da CF/1988. 

Essa disciplina normativa da competência administrativa concor
rente, por sua vez, traduz finalidade precípua de se evitar, para o bem 
da harmonia do exercício desse poder jurídico, a concorrência entre 
os entes legitimados, quer seja por desconcentração (órgãos) ou des
centralização (entidades dotadas de autonomia), por receitas oriundas 
de tributos (taxas de polícia ou de serviços públicos) e de penalidades 
pecuniárias, cuja repercussão não pode ser desprezada diante da reali
dade orçamentária deficitária, sobretudo, dos entes menores (municí
pios e estados menos desenvolvidos), que não dispõem de arrecadação 
tributária ou patrimonial consistente. 

Daí por que a Lei 4.771/1965, ao estabelecer critérios para a atua
ção setorial de cada integrante do sistema ambiental, expressamente 
dispõe (art. 19, § 12

) não caber ao Ibama (representante da União) au
torizar a exploração de cobertura florística de áreas fora do domínio 
ou propriedade da União, ressalvada a excepcional potencialidade de 
o dano a ser acautelado imprimir repercussão de natureza regional ou 
nacional, assim considerada pelo Conama (inciso III). 

Ora, como todos sabemos, o licenciamento ambiental implica ne
cessariamente submissão da exploração dos recursos naturais integra
dores da propriedade, quer de domínio público quer privado, à au
torização do organismo estatal encarregado desse mister, cujo poder 
jurídico extraído de prerrogativas jurídicas correspondentes é irrenun
ciável, pois caracteriza, na mesma medida, um dever de agir conforme 
o regramento vigente, sob pena de responsabilização de toda ordem. 

Todas as razões que vêm de ser exteriorizadas neste trabalho têm 
por escopo igualmente alertar para o combate a elastérios indevidos 
da competência cível da Justiça Federal, pois, sendo bastante a atuação 
do Ibama no exercício de poder de polícia imotivado ou presidido pela 
vontade pessoal de seus agentes, a delimitação respeitante ao interesse 
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jurídico direto dos entes federais mencionados- no dispositivo em co
mento (art. 109, I) sofrerá burla no tocante à magna função reservada à 
Justiça Federal pelo poder constituinte, que consiste na arbitragem de 
situações que coloquem em risco a função da União na preservação do 
pacto federativo. 

Vê-se, com alguma preocupação, porém, que a adoção ou a incor
poração do entendimento manifestado neste trabalho pode vir a re
dundar numa infinidade de anulações de autuações promovidas pelo 
lbama, nomeadamente no que tange às sanções impostas, pois faleceria 
a tal ato a necessária capacidade administrativa para subordinar a esfe
ra jurídica dos súditos estatais. 

Se eventualmente tomar-se prevalecente tal realidade jurídica, o 
problema que se impõe é que as instâncias judiciárias ordinárias, por
que atuam somente como integrantes do sistema difuso de fiscalização 
de constitucionalidade de atos do poder público, não detêm o poder de 
fazer atuar a regra constante do art. 27 da Lei 9.882/1999 (modulação 
dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no sistema concen
trado). 

Não obstante, parece que a reflexão em tomo do tema está a exigir 
atuação uniforme, em ordem a preservar o meio ambiente de práticas 
danosas, mas, ao mesmo tempo, garantir o desenvolvimento nacional, 
a função social da propriedade com a distribuição de renda e, ainda, 
proteger os cidadãos da superposição do poder sancionatório e fiscal 
do Estado. 
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