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APRESENTAc;.Ao

Sob os auspicios da Escola de Magistratura Federal da 1a Regiao, realizou-se, no periodo de 10 a 12
de mar<;:o de 2010, a I Iornada de Direito Administrativo da Esmaf, na cidade de Sao Luis/MA.

Durante 0 evento, proferiram conferencia a professora Misabel Derzi, sobre 0 "Principio da
confianca na Administracao Publica"; 0 professor Marcie Luis de Oliveira, sobre "A natureza ju
ridica e os criterios de aplicacao das sancoes punitivas por ato de improbidade administrativa": 0

professor Luciano Ferraz, sobre "Controle do ato administrativo pelo TCD: prescricao e atuacao do
Poder [udiciario"; a professora Cristiana Fortini, sobre "0 paradigma da legitimidade e eficiencia
e 0 controle do processo administrativo disciplinar", 0 desembargador federal Ioao Batista Gomes
Moreira, sobre "Poderes fiscalizatorios das agencias reguladoras"; 0 professor Sergio Cavalieri Filho,
sobre "Responsabilidade civil pela perda de uma chance"; e 0 professor Florivaldo Dutra de Araujo,
sobre "Motivacao e controle do ato administrativo".

Participaram da Iornada os juizes federais Adverci Rates Mendes de Abreu, Alaor Piacini, Alcioni
Escobar da Costa Alvim, Alexandre Buck Medrado Sampaio, Ana Paula Martini Tremarin, Ariane
da Silva Oliveira, Atanair Nasser Ribeiro Lopes, Bernardo Lima Vasconcelos Carneiro, Camile Lima,
Carina Catia Bastos de Senna, Cesar Cintra [atahy Fonseca, Claudia Maria Resende Neves Guimaraes,
Cristiane Miranda Botelho, Daniel Carneiro Machado, David Wilson de Abreu Pardo, Emilia Maria
Velano, Fernando Cleber de Araujo Gomes, Flavio Marcelo Servio Borges, Francisco de Assis Garces
Castro Junior, Francisco Neves da Cunha, Gabriel Jose Queiroz Neto, Gilton Batista Brito, Henrique
Gouveia da Cunha, Hind Ghassan Kayath, Jesus Crisostomo de Almeida, [oao Bosco Costa Soares da
Silva, Ioao Cesar Otoni de Matos, [oao Paulo Piropo de Abreu, Jose Carlos Machado Junior, Karine
Costa Carlos Rhem da Silva, Lino Osvaldo Serra Sousa Segundo, Lucas Rosendo Maximo de Araujo,
Luiz Antonio Ribeiro da Cruz, Marcelo Aguiar Machado, Naiber Pontes de Almeida, Neian Milhomem
Cruz, Regivano Fiorindo, Roberto Carvalho Veloso, Sabrina Ferreira Alvarez de Moura Azevedo, Silvio
Coimbra Mourthe e Vanessa Curti Perenha Gasques.

Esta publicacao aglutina os artigos que os ternas das conferencias ouvidas inspiraram os partici
pantes a escrever.

Born proveito aos leitores.

Desembargador federal Hilton Queiroz



Resolucoes das agencias reguladoras com desrespeito as garantias
constitucionais e ao prindpio da sequranca juridica

Juiz federal substituto Alaor Piacini

A Constituicao da Republica' estabelece em
seu art. 5°, inciso XXXVI, que "a lei nao prejudi
cara 0 direito adquirido, 0 ate juridieo perfeito
e a coisa julgada". Tais garantias buscam asse
gurar ao cidadao, em sentido arnplo, seguranca
juridiea e confianca (boa-fe) nas relacoes com
o Estado, pois este ao produzir eventos futuros
deve respeitar tais garantias, pois a confianca
deve ser uma via de mao dupla.

Por sua vez, as Agencias Reguladoras, por
meio do poder normativo deferido pelas leis de
criacao, editam Resolucoes com conteudo de
direito material, com real afronta as garantias
citadas, rompendo com a seguranc;:ajuridica e a
confianca do cidadao.

Em algumas oportunidades as Agencias Re
guladoras estabelecem acordos, contratos, etc.,
com as prestadoras de servicos (concessionarias),
homologadas por meio de Resolucao, a qual que
se torna ato juridico perfeito e cria 0 chamado
direito adquirido em relacao ao estabelecido.

Todavia, geralmente, para atender interes
ses meramente politicos, por interrnedio de Re
solucoes subsequentes, rompe-se com 0 ate juri
dieo perfeito anterior, bern como se desrespeita
o direito adquirido, com a consequente quebra
do principio da seguranc;:ajuridica, obrigando as
prestadoras de servicos a recorrerem ao Poder
[udiciario para restabelecer 0 disposto nos atos
anteriores (resolucoes).

Sabe-se que, ao se derrogar urn ate anterior,
nao se pode gerar inseguranca juridica, pois se
deve preservar 0 ate juridico perfeito e 0 direito
adquirido em razao da confianca nas relacoes
publico/privadas, com base em tais garantias.

Ora, ao se editar nova resolucao devem ser
respeitados os acordos, contratos e termos esta
belecidos nas resolucoes anteriores, em nome da
confianca das relacoes publico/privadas.

I Constituicao da Republica Federativa do Brasil, pro
mulgada em 5 de outubro de 1988.

o ate juridico perfeito e 0 direito adquirido,
bern como 0 principio da seguranc;:ajuridica, sao
garantias constitucionais que permeiam todo 0

ordenamento juridieo nacionaI.
Assim, deve-se ponderar sobre 0 caso con

creto (acordos, contratos, etc., homologados por
resolucao) e nao simplesmente desconsiderar a
validez e eficaciado que foi estabelecido anterior
mente, po is ha ofensa ao ato juridieo perfeito, bern
como rompimento da seguranca juridiea.

Tais garantias e principios asseguraram para
as prestadoras de services (concessionarias) a
confianca e a boa-fe no direito assegurado em
resolucoes anteriores. Romper com tais atos,
visando atender, muitas das vezes, a interesses
politicos locais, afronta a estabilidade das rela
coes publico/privadas e, por consequencia cria
urn quadro de inseguranca juridica.

A respeito do tema trago a tona, tendo
em vista a eloquencia que the e caracteristi
ca, ementa de decisao proferida pelo Ministro
Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal
no MS 27962 MC/OF:

DECISAo JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. INTEGRAL OPONIBILIDA
DE DESSEATO ESTATALAO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIAo. CONSEQUEN
TE IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTI
TUI~Ao, NA VIA ADMINISTRATIVA,
DA AUTORIDADE DA COISA JULGADA.
EXISTENCIA,AINDA,NO CASO, DEOU
TRO FUNDAMENTO CONSTITUCIO
NALMENTE RELEVANTE: 0 PRINC/PIO
DA SEGURANC;;A jURIDICA. A BOA-FEE
A PROTEC;;AO DA CONFIANC;;A COMO
PROjEC;;OES ESPEC/FICAS DO POSTU
LADO DA SEGURANC;;A JURIDICA. MA
GISTERIO DA DOUTRINA. SITUAC;;Ao
DE FATO - fA CONSOLIDADA NO PAS
SADO - QUE DEVE SER MANTIDA EM
RESPEITO A BOA-FE E A CONFIANC;;A
DO ADMINISTRADO, INCLUSIVE DO
SERVIDOR PUBLICO. NECESSIDADE
DE PRESERVA~AO, EM TAL CONTEX-
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TO. DAS SITUA<;OES CONSTITUtDAS
NO AMBITO DA ADMINISTRA<;Ao
PUBLICA. PRECEDENTES. DELIBERA
<;:AO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIAo QUE IMPLICA SUPRESSAO DE
PARCELA DOS PROVENTOS DO SERVI
DOR PUBLICO. CARATER ESSENCIAL
MENTE ALIMENTAR DO ESTIPENDIO
FUNCIONAL. PRECEDENTES. MEDIDA
CAUTELAR DEFERIDA.

- 0 Tribunal de Contas da Uniao nao
dispoe, constitucionalmente, de poder
para rever decisao judicial transitada
em julgado (RT] 193/556-557) nem para
determinar a suspensao de beneficios
garantidos por sentenca revestida da au
toridade da coisa julgada (RT] 194/594),
ainda que 0 direito reconhecido pelo Po
der [udiciario nao tenha 0 beneplacito da
jurisprudencia prevalecente no ambito
do Supremo Tribunal Federal, pois a "res
judicata" em materia civil so pode ser le
gitimamente desconstituida mediante
acao rescisoria. Precedentes.

- as postulados da seguram;a juridica, da
boa-fe objetiva e da protecao da confianca;
enquanto expressoes doEstado Democrdtico
de Direito, mostram-seimpregnados de ele
vado conteudoetico, social ejuridico, proje
tando-sesobre as reiacoes jurldicas, mesmo
as de direito publico(RTf 191/922, Rei. pi 0

acordao Min. GILMAR MENDES), em or
dem a viabilizara incidencia desses mesmos
principios sobre comportamentos de qual
quer dos Poderes ou orgiios do Estado (os
Tribunaisde Contas, inclusive), para que se
preservem, desse modo, situacoes adminis
trativasja consolidadas no passado.

- A fluencia de longo periodo de tem
po - percepcao, no caso, hi mais de 16
(dezesseis) anos, de vantagem pecunia
ria garantida por decisao transitada em
julgado - culmina por consolidar justas
expectativas no espirito do administrado
e, tambern, por incutir, nele, a confianca
da plena regularidade dos atos estatais
praticados, nao se justificando - ante a
aparencia de direito que legitimamente
resulta de tais circunstancias - a ruptu
ra abrupta da situacao de estabilidade em
que se mantinham, ate entao, as relacoes
de direito publico entre 0 agente estatal,

de um ladu, • Q PCHltr P~bllco, de outro.
Doutrlna. Pr.c,d.nt... •<,rlfol)

Como se sabe, nAo se pede alterar 0 passa
do, com 0 rompimento de tals garantlas e prin
cipios. As alteracoes futuras devem sempre ob
servar os principios aqui citados.

Conforme estampado na ementa acima,
nao se pode modificar 0 passado, simplesmente
para atender a interesses politicos, pois afron
tar-se-ia "os postulados da seguranca juridica,
da boa-fe objetiva e da protecao da confianca,
enquanto expressoes do Estado Dernocratico
de Direito, mostram-se impregnados de eleva
do conteudo etico, social e juridico, projetan
do-se sobre as relacoes juridicas, mesmo as de
direito publico (RTJ 191/922, ReI. pi oacordao
Min. GILMAR MENDES)".

Cabe, portanto, aAgencia Reguladora cum
prir 0 seu papel institucional, independentemen
te de injuncoes politicas e, observar, por conse
guinte, ao editar resolucoes subsequentes 0 ato
juridico perfeito, bern como 0 direito adquirido
e 0 principio da seguran(j:a juridica no que perti
ne ao estabelecido em resolucoes anteriores.

Inclusivetaisatosestaosujeitosao crivodo Su
premo Tribunal Federal,por meio de reclamacao,
em face da supremacia de tais garantias e princi
pios dispostos na Constituicao da Republica.

Precedentes do Supremo Tribunal Federal so
bre a supremacia da Constituicao assim dispoem:

o repudio ao ato inconstitucional decor
re, em essencia, do principio que, funda
do na necessidade de preservar a unidade
da ordem juridica nacional, consagra a
supremacia da Constituicao. Esse postu
lado fundamental de nosso ordenamento
normativo impoe que preceitos revestidos
de "rnenor" grau de positividade juridica
guardern, "necessariamente", relacao de
conformidade vertical com as regras ins
critas na Carta Politica, sob pena de ine
ficacia e de consequente inaplicabilidade.
Atos inconstitucionais sao, por isso mes
rno, nulos e destituidos, em consequencia
de qualquer carga de eficacia juridica.'

21nformativo 543 do STF.

3 AD! 652 QO, ReI.Min . Celso de Mello.

o principio da supremacia da ordem
constitucional - consectario da higidez
normativa que ostentam os preceitos de
nossa Constitutcao - impoe ao Poder
[udiciario, qualquer que seja a sede pro
cessual, que se recuse a aplicar leis ou
atos estatais reputados em conflito com
a Carta Federal. A superioridade norma
tiva da Constituicao traz, insita em sua
nocao conceitual, a ideia de urn estatuto
fundamental, de uma fundamental law,
cujo tncontrastavel valor juridico atua
como pressuposto de validade de toda
ordem positiva instituida pelo Estado.'

RAZOES DE ESTADO NAo PODEM
SER INVOCADAS PARA LEGITIMAR
o DESRESPEITO A SUPREMACIA DA
CONSTITUI<;:Ao DA REPUBLICA.

_ A invocacao das razoes de Estado - alem
de deslegitimar-se como fundamento ido 
neo de justiflcacao de medidas legislativas
_ representa, por efeito das gravis simas
consequencias provocadas por seu eventu
al acolhimento, uma ameaca inadmissivel
as liberdades publicas, a supremacia da
ordem constitucional e aos valores demo
craticos que a informam, culminando por
introduzir, no sistema de direito positivo,
urn preocupante fator de ruptura e de de
sestabilizacao politico-juridica. Nada com
pensa a ruptura da ordem constitucional.
Nada recompoe os gravissimos efeitos que
derivam do gesto de infidelidade ao texto
da Lei Fundamental. A defesa da Consti
tuicao nao se expoe, nem deve submeter
se, a qualquer juizo de oportunidade ou de
conveniencia. muito menos a avaliacoes
discricionarias fundadas em razoes de
pragmatismo governamental. A relacao
do Poder e de seus agentes, com a Cons
tituicao, ha de ser, necessariamente, uma
relacao de respeito. Se, em determinado
momento historico, circunstancias de
fato ou de direito reclamarem a alteracao
da Constituicao, em ordem a conferir-lhe
urn sentido de maior contemporaneidade,
para ajusta-la, desse modo, as novas exi
gencias ditadas por necessidades politicas,
sociais ou econornicas, irnpor-se-a a previa

4 RE 107.869, ReI. Min . Celio Borja.

modificacao do texto da Lei Fundamental,
com estrita observancia das limitacoes e do
processo de reforma estabelecidos na pro

pria Carta Politica.

A DEFESA DA CONSTITUI<;AO DA
REPUBLICA REPRESENTA 0 ENCAR
GO MAIS RELEVANTE DO SUPREMO

TRIBUNAL FEDERAL.

_ 0 Supremo Tribunal Federal - que e 0

guardiao da Constituicao, por expressa de
legacao do Poder Constituinte - nao pode
renunciar ao exercicio desse encargo, pois,
se a Suprema Corte falhar no desempenho
da gravissima atribuicao que the foi outor
gada, a integridade do sistema politico, a
protecao das liberdades publicas, a estabi
lidade do ordenamento normativo do Es
tado, a seguranc;:adas relacoes juridicas e a
legitimida de das Instituicoes da Republica
restarao profundamente comprometidas.
o inaceitavel desprezo pela Constituicao
nao pode converter-se em pratica gover
namental consentida. Ao menos,enquanto
houver urn Poder [udiciario independente
e consciente de sua alta responsabilidade
politica, social e juridico-institucional.s

Em conclusao, nao se pode alterar 0 esta
belecido no passado para atender interesses
que desrespeitam as garantais e prindpios
constitucionais, pois a seguranca juridica, a
confianca e a boa-fe devem permear as rela
coes publico/privadas. Podendo, inclusive, a
questao chegar ate 0 Supremo Tribunal Fe
deral, por meio de reclamacao, para que se
faca prevalecer as garantias e os principles
constitucionais nas prefaladas relacoes.

5 ADl2010 MC, ReI. Min. Celso de Mello.
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A Inadequacao da reallzacao do preqao para contrata~ao de obras e
services de engenharia de elevado custo. Observancia aos principios

da publicidade e da legalidade estabelecidos na Constitu i~ao Federal

de 1988 e na Lei 8.666/93

Resumo: A inadequa(j:ao da utilizacao do
sistema do pregao para realizacao de licitacao
cujo objeto seja obra ou service de engenharia

cujos custos de execucao estejam compreendi

dos entre os valores definidos para a realizacao

de tomada de preco e concorrencia, sob a 6tica
de uma interpreta(j:ao sistematica da CF de 1988
e da Lei de licitacoes e contratos, com enfase na

necessidade de se efetivar 0 acesso, conhecimen

to, manifestacao e controle do cidadao sobre a
obra ou service objeto de contratacao.

Palavras-chave: principio da publicidade,
licitacoes, pregao eletronico, prazo para publici
dade, tomada de precos e concorrencia)

A Constitui(j:aoFederal de 1988estabeleceu em
seu art. 37\ os principios e as normas que regem a

Administracan Publica. Destaca-se para 0 presen

te trabalho 0 principio da publicidade disposto no
caput, do referido artigo, bern como inciso XXI2,

do mesmo dispositivo, atinente a necessidade de
realizacao de licitacao para as obras e services que

serao contratados pela Administracao Publica, a~-

I Art. 37. A administra<;:ao publica direta e indireta de
qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Dis
tr ite Fede ral e do. Mu nicipios obedecera aos princf
pio de legalidade, impe . oalidade, rnoralida de, publ l
cidade e eficlen ia e. tambem, ao segu in te: (Redacao
dada pela Emen da all litu iona l 19. de 1998)

(oo.)

2XXI - ressalvados 0 casos especifl cad os na legi la
cao, as ob ras, services , compra e alienaco s serao
contratado mediante procc so de llcitacdo publica
que assegu re igualdadc de condicoe a todos as COI1

correntes, om claus ulas que e ta belccam obriga~oe

de pagamento, rnant ida a. on dicoe efetiva cia pro 
posta, nos terrnos cia lei. 0 qual omente perrnit ira a
exigencias de qLl alifica~ao lecnica e e on6m ica indi5
pensaveis agarantia do cumprimento das obriga~6es.
(Regulamento)

Juiza federal substituta Alcioni Escobar da Costa Alvim

segurando a publici dade de tal ato e a igualdade de
condicoes aos concorrentes.

o principio da publicidade e adotado como

limitador e norteador da presente analise. Sobre

seu conteudo estrutural, Marcia Fratari Maja
das", declara que:

A publicidade administrativa, no Esta

do Contemporaneo, dota-se importancia

impar e torna-se principia informador do

Direito, por constituir manifestac;:ao da

Administrac;:ao Publica, ou de seus agen

tes, pelo qual se propagam atos ou campa

nhas dos orgaos publicos para que a socie
dade os conheca,

E sob a 6tica da publicidade geral", que en

tre outras implica<;:oes propicia 0 controle social,

a sistematica utilizada para implementar as con

tratacoes publicas deve ser orientada pelos co 

mandos presentes na Iegislacao que rege a mate

ria, e simultaneamente que melhor contemplem

a proposicao logica dos principios norteadores
da Adrninistracao,

No caso em exame, contemplar 0 principio

da publicidade nas contratacoes de grande vul

to, cujo objeto seja a realizacao de obras e servi

cos de engenharia, implica em nao restringir a

analise a 6tica da legalidade stricto sensu, e sim

realizar uma interpreta<;:ao que propicie a ade

quacao da modalidade de licitacao as normas

e regras constitucionais, quando da escolha da

modalidade de licitacao a ser utilizada.

3 MAJADAS. Marcia Fratari. Discricionariedade e Des
via de Poder em Face de Principios Constitucionais da
Administra~iio Publica. Porto Alegre: Sergio Antonio
Fabris, 2005, p. 83.

4 ARAUJO, Edmir Netto. Curso de Direito Administra
tivo. Sao Paulo: Saraiva, 2005, p. 58.

Isso em razao do entendimento de que dian
te dos mecanismos ora vigentes no ordenamen
to juridico, os prazos de publicidade estabeleci
dos na Lei de Licitacoes e Contratos sao os que,
para contratacoes cujo objeto seja complexo e as
de expressivo valor econornico, traduzem a real

possibilidade de concretizacao da norm~ ~ons

titucional atinente a publicidade, e proplCiam 0

decorrente controle social de tais atos.
Todavia, muitos seguimentos da admi

nistracao publica veern realizando licitacoes
na modalidade pregao para obras e services
de engenharia, avaliando exclusivamente a
possibilidade de enquadramento, do que se

pretende contratar, com a definicao de ben,S e
service comum, fundamentando-se, em sm
tese, no argumento de que a Lei 8.666/93 e
a Lei 10.520/02 nao vedaram a realizacao do

pregao para estes tipos de objeto. .
Insta salientar que muitos doutnnadores,

como Marcal Justen Filho, entendem ser possi

vel a utilizacao para tais contratacoes t~nto do
pregao comurn, como 0 eletronico, se~do a es
colha da modalidade de licitacao, pregao ou ou
trem, condicionada pela natureza do objeto":

Se existir urn servico de engenharia que
possa ser qualificado como comurn, entao
sera cabivel promover licitacao na moda

Iidade de pregao - seja na forma comum,
seja na eletronica,

o posicionamento do pr6prio Tribunal de
Contas da Uniao" caminha no sentido de que
o criterio a ser utilizado para escolha da moda
lidade de licitacao, incluindo-se pregao eletro
nico, e a natureza do objeto, assim, se passivel
de identificacao por padroes de desempenho e

qualidade objetivamente definidos, 0 serv.i<;:o ou
bern de engenharia pode ser contratado VIapre-

gao eletronico ou presencial, _, . .
Em que pese a ciencia de que nao ha limite

de valor da contratacao para realizacao do pre
gao, sendo que pararnetro estabelecido para

, FILHO, Marcal Justen . Pregao (Comentarios Ii leg!sl~

~iio do Pregao Comum e Eletronico). Sao Paulo: Diale
tica, 2009, p. 313.

h Acordao 2.272/2006; Acordao 1.329/2006.
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sua utilizacao equalitativo e niio quantitative',
e a ciencia de que a Lei 10.520/2002 nao veda

a realizacao de pregao para contratacao de

obras e servicos comuns de engenharia, mister

analisar com parcimonia a questao, incluindo

como criterio de analise nao soa caracteristica

do objeto, bern como 0 valor da contratacao

pelas razoes a seguir expostas. .
o principio da publicidade esta estabelecido

no caput do art. 37 da CF de 1988, este se trata

de uma norma constitucional que possui apli

cabilidade imediata, mas que tambem necessita

ser complementada por outras normas e regras

para ampliar sua efetividade. . .
Com 0 escopo de garantir a efetiva aphca

cao deste principio e diante da vinculacao da

Administracao tambem a legalidade estrita, no

caso de licitacoes e contratos administrativos, 0

legislador pormenorizou as acoes a sere~ ado

tadas conforme se infere dos seguintes artigos:

Lei 8.666/93

Art. 20. As licitacoes serao efetuadas no

local onde se situar a reparticao interessa

da, salvo por motivo de interesse publico,

devidamente justificado.

Paragrafo unico. 0 disposto neste artigo

nao impedira a habilitacao de interessados

residentes ou sediados em outros locais.

Art. 21. Os avisos contendo os resumos

dos editais das concorrencias, das toma

das de precos, dos concursos e dos leiloes,

embora realizados no local da reparticao
interessada, deveriio ser publieados com

antecedencia, no minimo, por uma vez:_

I - no Diario Oficial da Uniao, quando se

tratar de licitacao feita por orgao au entida

de da Administracao Publica Federal e, ain

da, quando se tratar de obras financiadas

parcial ou totalmente com recursos federais

ou garantidas por instituicoes federais;

II - no Diario Oficial do Estado, ou do Dis 

trito Federal quando se tratar, respectiva

mente, de licitacao feita por orgao ou en-

7 FILHO, Marcal Justen . Pregiio (Comentarios Ii leg!sl~

~iio do Pregiio Comum e Eletronico). Sao Paulo: Dtale
tic a, 2009, p. 67.
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tidade da Administracao Publica Estadual
ou Municipal, ou do Distrito Federal;

III - em jornal diario de grande circula
cao no Estado e tambem, se houver, em
jornal de circulacao no Municipio ou na

regiao onde sera realizada a obra, prestado
o servico, fornecido, alienado ou alugado
o bern, podendo ainda a Administracao,

conforme 0 vulto da licitacao, utilizar-se
de outros meios de divulga'Yao para am
pliar a area de competicao.

§ 10 0 aviso publicado contera a indicacao
do local em que os interessados poderao
ler e obter 0 texto integral do edital e todas
as inforrnacoes sobre a licitacao.

§ 20 0 prazo minimo ate 0 recebimento das
propostas ou da realizacao do evento sera:

1- quarenta e cinco dias para:

a) concurso;

b) concorrencia, quando 0 contrato a ser ce

lebrado contemplar 0 regime de empreitada
integral ou quando a licitacao for do tipo
"melhor tecnica" ou "tecnica e preco",

II - trinta dias para:

a) concorrencia, nos casos nao especifica
dos na alinea "b" do inciso anterior;

b) tomada de precos, quando a licitacao for do
tipo "melhor tecnica" ou "tecnica e preco",

III - quinze dias para a tomada de precos,
nos casas nao especificados na alinea "b"
do inciso anterior, au leiliio;

IV - cinco dias uteis para convite.

Art. 23. As modalidades de licitacao a que
se referem os incisos I a III do artigo an
terior serao determinadas em funcao dos
seguintes limites, tendo em vista 0 valor
estimado da contratacao:

I - para obras e services de engenharia:

a) convite - ate R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais),

b) tomada de precos - ate R$ 1.500.000,00
(urn milhao e quinhentos mil reais):

c) concorrencia - acima de R$1.500.000,00
(urn milhao e quinhentos mil reais);

Do texto acima, depreende-se que a Lei
8.666/93, determina os tipos de veiculos infor
mativos que a Administracan deve publicar os
chamamentos as licitacoes. Podem ser: a) jor-

nal de grande circulacao, b) Diario Oficial da

Uniao, do Estado ou do Distrito Federal, jornal
de grande circulacan no municipio; c) outros

meios de comunica<;:ao e divulgacao com 0 ob

jetivo de ampliar a cornpeticao, sendo que se

destacam a rede mundial de computadores e os
sitios dos orgaos publicos.

Ainda, alem do tipo de orgao veiculador da
publicidade a Lei de Licitacoes estipula os prazos

minimos de publicidade, sendo estes de 45,30,15

e 5 dias, de acordo com 0 enquadramento legal.

Ressalta-se que 0 legislador conferiu espe

cial atencao para 0 regramento que envolve as
licita<;:6es que tern como objeto as obras e os

services de engenharia, trazendo normatlzacao

e. pe ifica para este: casu , is 0 diante das pecu

liaridades de tal contratacao, quais ejarn: com
plexidade, finalidade, e valores envolvidos.

o pregao pre sencial e 0 pregao eletrorn co

foram de envolvidos para que a Adminlstracao

ganhasse agilidade nos proeedimento llclrato
rios, bern como, para que 0 procedimento ficasse

mais competitivo entre os participantes. E para
viabilizar tal pretensao, 0 procedimento criado e
celere e os prazos estabelecidos exiguos.

Em razao de tal estrutura esta norma tern
por objetivo ser aplicada em situacoes bern sim

ples que possam ser definidas no edital, confor

me 0 comando normativo da lei de regencia",

Diante de tal intento e, principalmente, de tal
procedimento certos service de engenharia nao

tern como serem considerados comuns devido

sua complexidade, nao residindo maior polerni
ca nesta hipotese, Ocorre que acresce ampliar tal

entendimento para aqueles que, mesmo que nao

sen do aparentemente complexos, possuam alto
valor de execucao,

8 Lei 10.520/2002.

Art. 10 Pam aquisicfio de bcn s c crvico comun • po
dera cr ado.tada a licita~ao na rnod al idade de pre gao,
que sera rcgtda pur csta Lei.

Paragrafo unic o. Cansidcram -se bell ' e services COI1I1I11S,

pam 0 fin e efdt osdcste I1rt igo. aqueles cujos pilt/roes
de ~fe~emp II/ Ill e qualidade p OSStllII sa objetivamente
deJlI/u/os Pc/II edital, POl' mcio de "Spt!cijiCtlf;oes usuais
I/ O mercado.

o lastro de tal raciocinio reside no regra
mento especial conferido a tais contratacoes
pela lei geral de regencia dos procedimentos li
citatorios, que, como anteriormente salientado,

considerou a peculiaridade do objeto, e a neces
saria ampliacao dos instrumentos de controle,
definido a modalidade de licitacao para servicos

e obras de engenharia em funcao do valor, que
na hipotese pode associar-se diretamente a pro
pria complexidade de sua execucao,

Tal preocupacao justifica 0 afastamento do
conceito de bern comum e a possibilidade de utili

za~ao do pregao, posto que urn procedimento cujo
escopo seja a celeridade, nao se adequa a materia
tratada de forma tao especifica pelo legislador.

Ainda, na hipotese de aplicacao do pregao
para tal contratacao, esta poderia implicar, inclu
sive, no afastamento de urn relevante mecanismo
de controle social estabelecido pela Lei 8.666/93,

direcionado especificamente as contratacoes de
services e obras de engenharia, disposto no art.399

atinente a realizacao de Audiencia Publica.
Conclui-se, que a utilizacao do pregao para

obras e services de engenharia complexos, bern
como, para os simples, porem com valores indi

cativos da modalidade de licitacao concorrencia
ou tomada de pre<;:os nao possui sintonia com 0

principio da legalidade e da publicidade estabe
lecidos pela CF de 1988 e na Lei 8.666/93.

Referencias bibliogrMicas

ARAUJO, Edmir Netto de. Curso de Direito Adminis
trativo. Sao Paulo: Saraiva.

9 Lei 8.666/93

Art. 39. Sempre que 0 valor estimado para uma lici
tacao ou para urn conjunto de licitacoes simultaneas
ou sucessivas for superior a 100 (cern) vezes 0 limi
te previsto no art. 23, inciso 1, alinea "c" desta Lei, 0

processo licitatorio sera iniciado, obrigatoriamente,
com uma audiencia publica concedida pela autoridade
responsavel com antecedencia minima de 15 (quinze)
diasuteis da dataprevistapara apublicacaodo edital,e
divulgada, com a antecedencia minima de 10 (dez) dias
r,iteis de sua realizacao, pelos mesmos meios previstos
para a publici dade da licitacao, it qual terao acesso e
direito a todas as informacoes pertinentes ease mani
festar todos os interessados.

I Jornada de Direito Administrativo

FILHO, Jose dos Santos Carvalho. Manual de Direito
Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

FILHO, Marcal Justen. Pregao (Comentarios alegisla
faa do Pregao Comum e Eletronico). Sao Paulo: Dia
letica,2009.

MAJADAS, Marcia Fratari. Discricionariedade e Des
via de Poder em Face de Principios Constitucionais da
Administracao Publica. Porto Alegre: Sergio Antonio
Fabris, 2005.

MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito
Administrativo Brasileiro. Sao Paulo, Malheiros, 2008.

SILVANETO, Manoel Jorge. Curso de Direito Consti
tucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

13



Da natureza jurldica do instituto da perda de uma chance

Juiz federal substituto Alexandre Buck Medrado Sampaio

1 Introdu~ao

A Teoria da Perda de uma Chance (perte
d'une chance) teve origem na doutrina fran

cesa, na decada de 60 e caracteriza-se peIas

situacoes em que 0 ato ilicito retira da vitima

a oportunidade de obter uma situacao futura

melhor. Tal teoria repousa em uma probabi
lidade e uma certeza de que a chance seria re
alizada e que a vantagem perdida resultou em

prejuizo. E preciso, portanto, que se trate de

uma perda seria e real, que proporcione ao le
sado efetivas condicoes pessoais de concorrer
asituacao futura esperada.

Ensina Sergio Cavalieri Filho':

Nao se deve, todavia, olhar para a chance
como perda de urn result ado certo porque
nao se tera a certeza de que 0 evento se rea
lizara, Deve-se olhar a chance como perda
da possibilidade de conseguir urn resulta
do ou de se evitar urn dano; devem-se va
lorar as possibilidades que 0 sujeito tinha
de conseguir 0 resultado para verse sao
ou nao relevantes para 0 ordenamento.
Essa tarefa e do juiz, que sera obrigado a
fazer, em cada caso, urn prognostico sobre
as concretas possibilidades que 0 sujeito
tinha de conseguir 0 resultado favoravel,
A perda de uma chance, de acordo com
a melhor doutrina, so sera indenizavel
se houver a probabilidade de sucesso su
perior a cinquenta pOI' cento, de onde se
conclui que nem todos os casos de perda
de uma chance sao indenizaveis.

A indenizacao, pOI' sua vez, deve ser pela
perda da oportunidade de obter uma van
tagem e nao pela perda da propria van
tagem. Ha que se fazer a distincao entre
o resultado perdido e a possibilidade de
consegui-Io. A chance de vitoria tera sem
pre valor men or que a vitoria futura, 0 que
refletira no montante da indenizacao,

1 FILHO, Sergio Cavalieri. Programa de Responsabili
dade Civil. 9. ed. Sao Paulo: Atlas,p. 78-79.

o caso emblernatico que iniciou 0 debate
no tribunais acerca da responsabilidade pOI'

perda de lima chance foi 0 do famoso programa
de televisao, conhecido como "0 show do mi

lhao". Tratava-se de urn concurso de perguntas

e respostas em que 0 candidato poderia ganhar

urn milhao como prernio final. Determinada

candidata, tendo respondido corretamente

a diversas perguntas, atingiu 0 montante de

quinhentos mil reais e chegou a ultima etapa

do programa em que, se respondesse correta

mente ao derradeiro questionamento, poderia
alcancar 0 premio total.

Contudo, a ultima pergunta formulada nao
adrnitia nenhuma re po ta correta, oportunida

de em que a candidata optou pOl' nao re ponder

e salvaguardar a quantia que ja havia conquista
do. Ingre . ou, portanto, em juizo, obtendo pro

virnento na primeira e segunda in tancia. Che
gando ao Superior Tribunal de Iustica, a Quarta

Turma aplicou a teoria em comento e condenou

requerida emissora de televisao a indenizar a
autora pela oportunidade perdida.

Assim se manifestou 0 relator Min. Fernando
Goncalves.

Na especie dos autos, nao ha, dentro de
urn juizo de probabilidade, como se afir
mar categoricamente - ainda que a re
corrida tenha, ate 0 momenta em que sur
preendida com uma pergunta no dizer do
ac6rdao scm resposta , obtido de sempenho
brilhante no decorrer do concurso - que,
caso fos eo que 'tionamcnto final do pro
grarna forrnulado dentro de parametres
regulares, considerando 0 curso normal
dos eventos, seria razoavel esperara que
ela lograsse responder corretamente a
"pergunta do milhao",

(...)

Destarte, nao ha como concluir, mesmo
na esfera da probabilidade, que 0 normal
andamento dos fatos conduziria ao acerto
da questao. Falta, assim, pressuposto es
sencial acondenacao da recorrente no pa
gamento da integralidade do valor que a

recorrida caso obtivesse exito na pergunta
final, qual seja, a certeza - ou a probabili
dade objetiva - do acrescimo patrimonial
apto a qualificar 0 lucro cessante. (Resp.
788.459/BA)

A condenacao, entao, foi fixada em R$

125.000,00 e, nao em meio milhao de reais con

soante pretendido na exordial da acao, porquan

to nao se estava indenizando 0 montante que a

autora deixara de ganhar, mas, sim, a oportuni

dade que lhe foi retirada pela emissora, em razao

do ato antijuridico de formular questionamento

sem alternativa correta.

Diante do narrado leading case, a doutri
na e jurisprudencia aprofundaram-se no tema,

havendo inumeros julgados em que se analisam

situacoes como perda de prazo processual pOI'ad

vogado, retirando da parte a chance de obter pro

vimento a seu favor naquela demanda, a perda da

chance de cura, em que 0 elemento que determina

a indenizacao e a retirada da oportunidade de ob

tencao de urn resultado favoravel no tratamento,

casos como desaparecimento da probabilidade de

progressao na carreira artistica ou militar, ingres

so em urn novo emprego, entre outros.

A ceIeuma instaurada, que ainda esta lon

ge de desate, repousa da persecucao da natureza

juridica da Perte D'une Chance. Alguns autores

a consideram como modalidade de dano mate

rial, sendo especie de lucros cessantes, outros

- e varies tribunais - entendem como sendo

dano moral, sendo que uma terceira e mais re

cente corrente vern afirmando tratar-se de ter

ceira especie de dano.

Ressalta Cavaliere:

A que titulo deve ser concedida a inde
nizacao pela perda de uma chance? POl'
dano moral ou material? E neste ultimo
caso, a titulo de dano emergente ou lu
cro cessante? Essa questao e tambem
controvertida tanto na doutrina como
na jurisprudencia, Em muitas oportu
nidades os tribunais indenizam a perda
de uma chance, ainda que nao se refiram
aexpressao, a titulo de lucros cessantes;
outras vezes como dano moral.

'Gp. cit., p. 80.
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Ha forte corrente doutrinaria que coloca a
perda de uma chance como terceiro gene
ro de indenizacao, a meio caminho entre 0

dano emergente e 0 lucro cessante. Entre
urn extremo e outro caberia uma gradu
acao, que devera ser feita em cada caso,
com criterio equitativo e distinguindo a
mera possibilidade da probabilidade.

Este e, portanto, 0 objetivo do presente tra

balho: analisar as posicoes defendidas a luz da

doutrina patria e dos julgamentos ja proferidos

pelos Tribunais.

2 Dano patrimonial: lucros cessantes

o dano patrimonial, tambem chamado

dano material abrange todos os bens integrantes

do patrimonio da vitima, que restaram lesados

pela pratica de urn ato antijuridico. Traduz-se

no conjunto das relacoes juridicas da pessoa que

podem ser apreciaveis economicamente, atin

gindo tanto as coisas incorporeas, como as cor

poreas. Envolve, portanto, a efetiva diminuicao
do patrimonio, seja ele presente ou futuro, des

de que suscetivel de avaliacao pecuniaria.

o dano material pode nao somente reduzir 0

acervo patrimonial da pessoa, mas, tambem, impe

dir 0 seu crescimento, razao pela qual ele se subdi

vide em danos emergentes e lucros cessantes.

Emergente e 0 dano positivo, aquele que

importa concreta e imediata diminuicao do pa

trirnonio da vitima. 0 art. 402, do Codigo Civil,

conceitua-o como sendo aquilo que a pessoa efe
tivamente perdeu.

POI' sua vez, os lucros cessantes correspon

dem aos danos imediatos e futuros causados a
vitima, que impedem ganhos e lueros, que dimi

nuem potencial patrimonio da vitima ou frus

tram aquilo que era razoaveImente esperado.

o art. 402, neste particular, determinou a

aplicacao do Principio da Razoabilidade:

Art. 402. Salvo as excecoes expressamente
previstas em lei, as perdas e danos devidas
ao credor abrangem, alem do que ele efe
tivamente perdeu, 0 que razoavelmente
deixou de lucrar.

Assim, deve-se fazer uma analise da adequacao,

necessidade e proporcionalidade, para se chegar
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lquUo que avitirna lucraria senao tivessesido prati
cado 0 ateantijuridico. Cavalieri' preleciona:

Nao e facil, como se ve, estabelecer ate onde
o fato danoso projeta sua repercussao nega
tiva no patrimonio da vitima. Nesta tarefa
penosa deve 0 juiz valer-se de urn juizo de
razoabilidade, de urn juizo causal hipoteti
co, que, segundo Larenz, seria 0 desenvol
vimento normal dos acontecimentos, caso
nao tivesse ocorrido 0 fato ilicito gerador
da responsabilidade civil. Deve 0 juiz men
talmente eliminar 0 ato ilicito e indagar se
aquilo que esta sendo pleiteado a titulo de
lucro cessante seria a consequencia do nor
mal desenrolar dos fatos; se aquele lucro
poderia ser razoavelmente esperado, caso
nao tivesse ocorrido 0 ato ilicito.

Voltando ao exemplo do acidente de vei
culo, e supondo tratar-se de urn taxi. 0
lucro cessante importara naquilo que ele
deixou de produzir nos dias em que, em
razao da colisao, permaneceu paralisado
para conserto segundo a sua media dia
ria de producao. E, se 0 acidente ocorreu,
digamos, em periodo de Carnaval, quan
do, pela afluencia de turistas, ha maior
movimento e melhores gorjetas, nao sera
descabido admitir-se em favor do pro
prietario do taxi, alem da renda normal,
urn plus, urn lucro extra, porque isso e 0

que normalmente ocorreria se nao tives
se havido 0 acidente.

Os doutrinadores Carvalho Santos,Agostinho
Alvirn, Aguiar Dias, entre outros, posicionam-se
favoravelrnente ateoria da responsabilidade civil
por perda de uma chance, afirmando tratar-se de
dano material, na modalidade lucros cessantes",

Para os defensores desta corrente, em se tra
tando de perda de prazo para interposicao de re
cursu por advogado contra sentenca prejudicial
ao seu cliente, v.g., aduzem que seria impossivel
a prova de que, acaso interposto, 0 recurso teria
logrado provimento, 0 que deve ser indenizada
e a perda da chance de ver a materia reexami
nada pelo tribunal, sendo, este sim, passivel de

30p. cit., p. 75/76.

4 SAVI, Sergio. Responsabilidade Civil por Perda de Uma
Chance. 2. ed. Sao Paulo: Atlas, p. 37.

certeza e de quantificacao, Trata-se de urn tipico

casu de negligencia do advogado, caracterizan
do 0 ato ilicito, que gerou urn dano que poderia
vir a ser urn lucro futuro ao cliente/vitima,

Ao analisar urna sentenca proferida por urn
magistrado carioca,em 1929,Aguiar Dias' discorre:

Magistrado bisonho, confortado por acor

dao do 10 Tribunal de Alcada do Rio de Ja

neiro, como votos vencidos eu the salvaram a

eminente reputacao, decidiu que 0 advogado

nao e responsavel pela perda de prazo, em re

curso de reclamacao trabalhista, porque esse

fato nao constituia dano, so verificavel se 0

resultado do recurso fosse certo. Confundi

ram-se 0 an debeatur e 0 quantum debeatur,

por rna informacao sobre 0 conceito de dano.

Sem duvida que este deve ser certo e provado

desde logo na acao. Mas 0 dano, na especie,

era a perda de urn direito, 0 de ver a causa

julgada na instancia superior, Se a vitoria nao

podia ser afirmada, tambem 0 insucesso nao

o podia. E este, ainda que ocorresse, corres

pondia ao quantum debeatur, 0 que sucede

mais vezes do que supoem os que desconhe

cern a distincao, pois, ainda que ganha urna

causa, a liquidacao pode ser negativa, isto e,
nao representar valor pecuniario,

Percebe-se facilmente que 0 referido dou
trinador entende aplicavel a perda da chance,
havendo dificuldades tao somente em razao da

quantificacao do dano, em razao da insercao do
tema no ambito dos lucros cessantes.

Eclaro que toda vez em que 0 advogado dei
xa de recorrer 0 cliente perde a chance de ver

a questao reexaminada pela instancia superior,

mas nas situacoes em que aquela materia discu
tida nao tinha probabilidade de sucesso, nao se

pode cogitar de dano patrimonial causado pelo

advogado, porque 0 prejuizo sofrido pelo cliente
nao tera decorrido da falta do recurso, pois este,
sem chances de exito, nenhuma alteracao para
melhor ensejaria em favor do cliente.

5 AGUIAR DIAS. Jose de. Da Responsabilidade Civil, 10
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 297, apud SAVI,
Sergio, op cit., p. 40.

Judith Martins Costa", apreciando 0 art.
403, do C6digo Civil", afirma:

Embora a realizacao da chance nunca seja
certa, a perda da chance pode ser certa, Por
estes motivos nao vemos obice aaplicacao
da criteriosa Teoria. 0 que 0 art, 403 afas
ta e 0 dano meramente hipotetico, mas se
a vitima provar a adequacao do nexo cau
sal entre a acao culposa e licita do lesante
eo dano sofrido (a perda da probabilidade
seria e real), configurados estarao os pres
supostos do dever de indenizar.

Os Tribunais estaduais e federais, assim como
o Superior Tribunal de Iustica, em inumeros jul
gados aplicam a teoria da perda de uma chance,
como modalidade de dano material especificando,
em alguns casos, tratar-se de lucros cessantes.

A proposito, colacionam-se alguns julgados:

RESPONSABILIDADE OBJETIVA AM
BIENTAL- TEORIADORISCOADMINIS

TRATIVO - PERDA DE UMA CI::IANCE.
(...). A responsabilidade objetiva ambiental
significa que quem danificar 0 ambiente tern
o dever juridico de repara-lo. Presente, pois, 0

binornio dano/reparacao. (...). Repara-se por
forca do Direito Positivo e, tambem, por urn
principio de Direito Natural, pois nao e justo
prejudicar nem os outros e nem a si mesmo.
Facilita-se a obtencao da prova da responsa
bilidade, sem se exigir a intencao, a impru
dencia e a negligencia para serem protegidos
bens de alto interesse de todos e cuja lesao ou
destruicao tera consequencias nao so para a
geracao presente, como para a geracao futura.
Nenhurn dos poderes da Republica,ninguem,
esta autorizado, moral e constitucionalmente,
a concordar ou a praticar urna transacao que
acarrete a perda de chance de vida e de saude
das geracoes, (STJ - REsp 745363/PR - ReI.
Min. Luiz Fux - PubI. em 20-9-2007)

6MARTINS COSTA, Judith. Comentarios ao Novo
Codigo Civil, v. V, Torno II: Do Inadimplemento das
Obrigacoes. coord. Salvio de Figueiredo Teixeira, Rio
de Janeiro: Forense, p. 362.

7 Ainda que a inexecucao resulte de dolo do devedor,
as perdas e danos so incluem os prejuizos efetivos e os
lucros cessantes por efeito dela, direto e imediato, sem
prejuizo do disposto na lei processuaI.

DEFEITO NA PRESTA<;:AO DO SERVI
<;:0 MEDICO-HOSPITALAR MUNICI
PAL - TEO RIA DO RISCO ADMINIS
TRATIVO. (...) Laudo pericial conclusivo
no sentido de que houve nexo de causa
lidade, 0 que se confirma diante do con
junto probatorio, nao tendo 0 municipio
se esforcado para demonstrar que agiu
adequadamente na realizacao do exame
causador do dano.( ...) Orientacao predo
minantemente em materia de falha me
dica ou hospitalar. Aplicacao da teo ria da
perda de uma chance. Precedentes do STJ.
Configuracao dos danos moral, estetico e
material, este, no tocante ao lucro cessan
teo (TJ-RJ - Ap. Civ. 2008.001.20957 - ReI.
Des. Custodio Tostes - Iulg. em 6-8-2008)

RESCISAo INDIRETA DO CONTRA
TO DE TRABALHO - ATO ILICITO
DO EMPREGADOR - PERDA DE UMA
CHANCE - DANO PATRIMONIAL IN
DENIZAVEL. A teoria da responsabilida
de civil pela perda de uma chance torna
indenizavel a probabilidade seria de obten
<;:ao de urn resultado legitimamente espera
do que e obstado por ato ilicito praticado
pelo agente ofensor. Se 0 reclamante tinha
como justa e real a probabilidade de urn
ganho salarial decorrente de sua promocao
ao cargo de supervisor de vendas da recla
mada, porque aprovado em processo sele
tivo interno da empresa, mas viu perdida
a chance de conquistar esse resultado em
razao de ato ilicito praticado pelo empre
gador, quando da sua dispensa, manifesta
mente abusiva e ilicita, faz jus areparacao
patrimonial decorrente deste ilicito. E aqui,
independentemente dos ganhos perdidos,
o que se indeniza e 0 prejuizo consistente
na perda dessa oportunidade, a perda da
chance real de alcancar a promocao legiti
mamente esperada. (TRT-3a Regiao - RO
1533-2007-112-03-00-5 - Acordao COAD
127370 - ReI. Des. Emerson Jose Alves
Lage - PubI. em 2-10-2008)

Contudo, a maior critica que se faz areferida
corrente e quanta anecessidade de prova, tendo
em vista tratar-se de especie de dano material
que carece de prova robusta e nao remota.

Entende-se, portanto, que se a perda de uma
chance for enquadrada como lucro cessante, tera
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o autor da acao que comprovar de forma inequi
voca que, nao fosse a existencia do ato danoso,
o resultado teria se consumado, com a obtencao
da chance pretendida, 0 que e impossivel. Ora,
se a vitoria nao pode ser provada e confirmada,
o mesmo ocorre em relacao ao insucesso da ob
tencao do resultado esperado. Quanto aos lucros
incessantes, 0 autor devera fazer prova nao do
lucro cessante em si considerado, mas dos pres
supostos e requisitos necessaries para a verifica
yao deste lucro. Ja nas hipoteses de perda de uma
chance, permanece-se no campo do desconheci
do, pois em tais casos, 0 dano final e, por defi
nicao, indernonstravel, mesmo sob 0 aspecto dos
pressupostos de natureza constitutiva.

3 Dano extrapatrimonial

Em muitas ocasioes a questao da existencla
de uma chance seria e real foi enfrentada adequa
damente pelos Tribunais. Todavia, ao decidirem
acerca das consequencias da frustrayao da oportu
nidade, diversos tribunais entenderam que a vitima
somente poderia ter sofrido danos morais.

Outrossim, ha varios precedentes em que
se decidiu que a perda de uma chance somen
te deve ser considerada como urn agregador do
dano moral, refletindo, tao somente no mon
tante da indenizacao,

Confira-se acordao do Tribunal de [ustica
do Rio Grande do SuI:

RESPONSABILIDADE CIVIL DA AD
MINISTRA<;AO. CONCURSO PUBLI
CO. DESCUMPRIMENTO PELOS FIS
CAIS DAS NORMAS DO MANUAL DE
INSTRU<;OES. EXTRAVIO DE PROVA.
ONUS DA PROVA. DANO MORAL. DE
MONSTRADA A FALHA NA APLICA
<;Ao DE PROVA PRATICA DE DATI
LOGRAFIA EM CONCURSO PUBLICO
PELA INOBSERVANCIA DAS REGRAS
DO MANUAL DE INSTRU<;OES PARA
FISCALIZA<;Ao, SEGUNDO AS QUAIS
DEVERIAM SER RECOLHIDAS TODAS
AS CINCO FOLHAS ENTREGUES AO
CANDIDATO, CABIA A ADMINIS
TRA<;Ao PUBLICA QUE ESTE NAo AS
RESTITUfRA. NA FALTA DESTA PRO
VA, E DE SE PRESUMIR QUE A PROVA
RESTOU EXTRAVIADA POR CULPA

DA ADMINISTRA<;Ao. HIPGTESE
EM QUE RESTOU DEMONSTRADA A
VIOLA<;Ao AO PRINCIPIa DA ACES
SIBILIDADE AOS CARGOS PUBLICOS
COM A PERDA DA CHANCE CON
CRETA DE LOGRAR APROVA<;Ao E
SER NOMEADO. EMBARGOS ACO
LHIDOS. VOTOS VENCIDOS. (Embar
gos Infringentes N° 598164077, Primeiro
Grupo de Carnaras Civeis, Tribunal de
Iustica do RS, Relator: Maria Isabel de
Azevedo Souza, Julgado em 0611111998)

Neste acordao, 0 relator entendeu que 0 can
didato sofreu seria perda da chance de ser apro
vado no concurso para 0 cargo de escrevente,
porquanto a instituiyao organizadora perdeu a
sua prova de datilografia, 0 que importou na atri
buicao de nota zero na etapa e alijamento do cer
tame. Foi 0 reu condenado ao pagamento, a titulo
de dano moral, da quantia correspondente a cinco
vencimentos do cargo pleiteado, tendo 0 tribunal
tao somente elevado 0 valor da condenacao,

Nos casos de responsabilidade de advogado,
ha enquadramento, tarnbem como danos mo
rais, senao vejamos:

MANDATO - A<;AO INDENIZATGRIA
AJUIZADA EM FACE DA SOCIEDADE
DE ADVOGADOS - LEGITIMIDADE
PASSIVA RECONHECIMENTO A LUZ
DO DISPOSTO NO ARTIGO 17 DO
ESTATUTO DE ADVOCACIA ALE
GA<;AO DO AUTOR DE CONDUTA
LESIVA NO DESEMPENHO DO MAN

DATO - APELO JULGADO DESERTO
NA A<;AO OBJETO DO PATROcfNIO
POR RECOLHIMENTO DO PREPARO
APGS A INTERPOSI<;AO DO RECUR
SO - PERDA DA CHANCE - INDENI
ZA<;AO MORAL CABfvEL - VALOR,
CONTUDO, QUE DEVE SE ATER As
PECULIARIDADES DO CASO CON
CRETO - RECURSO DO AUTOR PAR
CIALMENTE PROVIDO PARA ACO
LHER EM PARTE A DEMANDA. (TJSP,
Apelacao 992.08.034322/7, rel, Francisco
Thomaz, pulicacao 30.04.2010)

MANDATO. RESPONSABILIDADE CI
VIL DO ADVOGADO. INDENIZA<;AO
POR DANOS CAUSADOS EM VIRTUDE.
DE PERDA DE PRAZo. DANOS MORAIS

JULGADOS PROCEDENTES. A responsa
bilidade do advogado e contratual e decorre
especificamente do mandato. Erros crassos
como perda de prazo para contestar, recorrer,
fazer preparo do recurso ou pleitear alguma
diligencia importante sao evidenciaveis obje
tivamente. Conjunto probat6rio contrario a
tese do Apelante. E certo que 0 fato de ter 0

advogado perdido a oportunidade de recorrer
em consequencia da perda de prazo caracteri
za a negligencia profissional. Da analise quan
to aexistencia de nexo de causalidade entre a
conduta do Apelante e 0 resultado prejudicial
aApelada resta evidente que a parte autora da
acao teve cerceado 0 seu direito de ver apre
ciado 0 seu recurso asentenca que julgou pro
cedente a reclamacao trabalhista, pelo ato do
seu mandatario, 0 qual se comprometera ao
seu fiel cumprimento, inserido que esta, no
elenco de deveres e obrigacoes do advogado,
aquele de interpor 0 recurso asentenca contra
a qual irresignou-se 0 mandante. Houve para
a Apelada a perda de uma chance, e nisso re
side 0 seu prejuizo. Estabelecidas a certeza de
que houve negligencia do mandatario, 0 nexo
de causalidade e estabelecido 0 resultado
prejudicial demonstrado esta 0 dano moral.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJRJ, processo 0001l24-42.1994.8.19.0028,
rel. DES. FERDINALDO DO NASCIMEN
TO, DECIMA QUARTA CAMARA CIVEL,
Iulgamento: 07/10/2003)

Afirma-se que, em razao de nao ter havido a
perda daquele objeto especifico, e sim, da opor
tunidade de obte-lo, nao se pode quantificar 0

dano como a diminuicao ou 0 nao acrescimo do
patrimonio, razao pela qual somente caberia a
responsabilizacao pelos danos morais suporta
dos por aquela vitima da qual se retirou a chance
de atingir 0 objetivo final.

Suponha-se uma hipotese em que urn apo
sentado passa mal e cai da propria altura batendo
a cabeca no chao, sendo acompanhado por sua
mulher ao hospital. Chegando la, os medicos per
cebem que 0 paciente encontra-se embriagado e,
ao analisar seu historico, verificam que possui
problema cronico de alcoolismo. 0 medico sim
plesmente aplica injecao de glicose no paciente
e recomenda a abstinencia em relacao abebida,
liberando-o para voltar para casa, sem, contudo,

I Jornada de Direlto Admlnlstratlvo

fazer qualquer exame. Dias depois, este sujeito fa
Ieee em razao de urn coagulo na cabeca,

Ora, se 0 seu acidente, ainda que gerado pela
bebida, tivesse sido levado a serio pelos medicos,
diante do fato de que 0 paciente bateu com a cabe
ca no chao, estes teriam providenciado varies exa
mes de rotina, aqueles indispensaveis nos casos de
trauma. Com os resultados dos exames, poderia
ter sido diagnosticado 0 coagulo e tratado. Ecer
to que nao se pode afirmar que 0 paciente sobre
viveria se tivesse sido 0 problema diagnosticado
com antecedencia, mas, fato e que a sua familia
perdeu a oportunidade de ve-lo tratado e curado.
Trata-se de uma chance seria e real, porquanto 0

diagnostico precoce poderia ter conduzido a uma
cirurgia ou tratamento adequado 0 que possibili
taria a sobrevida da vitima.

Contudo, nao se ha de falar, na perspectiva
da familia-e- esposa e filhos - que houve dano
material, porquanto a familia fara jus apensao
por morte do marido. Lado outro, ha paten
te 0 dano moral, gerado pela perda da chance
de sobreviver em razao do nao cumprimento
do protocolo medico de submeter pacientes de
traumas a exames e observacao necessaria.

Trata-se de urn caso hipotetico que ilustra a
possibilidade de, na area medica, ser aplicada da
teoria da perted'unechance e haver enquadramen
to nos danos morais. A proposito, colacionam-se
julgados acerca da responsabilidade medica:

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS
MORAIS - ERRO MEDICO - RETAR
DAMENTO DO PARTO QUE OCA
SIONOU A MaRTE DE NASCITURO
- IMPERfCIA CARACTERIZADA RES
PONSABILIDADE DA CLINICA POR
ATO DE SEUS PREPOSTOS - NEGLI
GENCIA NO ATENDIMENTO MINIS
TRADO A PARTURIENTE - APLICA
BILIDADE DA TEORIA DA PERDA DE
UMA CHANCE - Nas hip6teses de dano
decorrente de falha tecnica do medico,
incide a regra do § 4°, do art. 14 do CDC,
impondo-se a solidariedade da clinica na
culpa do seu preposto. A falha na atua
cao do medico se evidencia, segundo a
prova dos autos, por ter deixado de re
alizar imediatamente a cirurgia de cesa
riana, fato que teve por consequencia a
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morte do nascitu ro no final da gravidez.
Dano moral conflgurado pelo intenso
sofrirnento da apelante, resulian te da rna

pre tacao dc: se rvice medico-ho spiialar.
Parcial provimenio ao recurso. (TJRJ,
apelacao 000 5674-09.2008..8. 19.0087,

DE . ED ON VAs e NCELO•• Iulga
menta: 19/0512010)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO

MEDICO. PERDA DE UMA CHAN
CE. CULPA DO MEDICO AO ESCO
LHER TERAPEUTICA CONTRARIA
AO CONSENSO DA COMUNIDADE
CIENTfFICA. DEVER DE DISPENSAR

AO PACIENTE A MELHOR TECNICA
E TRA TAMENTO POSSfVEL. CHAN
css OBJETIVAS E SERIAS PERDIDAS.
ERRO TAMBEM NO ACOMPANHA
MENTO POS-OPERATORIO. DANO

MORAL. INDENIZA<;:AO. VALOR DA
INDENIZA<;:AO ADEQUADO. APELA

<;:AO NAo PROVIDA (TJPR, acordao n.
16600, lOa camara crvel, ReI. Albino Iaco
mel Guerios, julgamento 04/06/2009)

Nao obstante diversos tribunais entendam
que se trata de especie de danos morais, a dou
trina moderna e alguns ministros do Superior
Tribunal de Iustica vern se manifestando no sen
tido de se tratar de modalidade de responsabili
dade civil que pode gerar, tanto danos morais,
quanta materiais, a depender do caso concreto,
consoante se vera adiante.

4 Terceira modalidade de dana

Sergio Savi'', em brilhante obra acerca do
tema, discorre:

Como em diversas outras hipoteses mais
comuns e recorrentes no direito brasi
leiro, a frustracao da oportunidade da
vitima pelo ofens or podera causar a esta

danos de naturezas distintas, patrimonial
e extrapatrimonial.

Imagine-se, por exemplo, 0 casu de urn
concursan do aprovado no provao e em
todas as provas especificas, mas que se ve
i1egalmente excluido da prova oral pela

80p. Cit., p. 57.

comissao examinadora do concurso. A
vitima, alegando que a atitude ilicita da
quela comissao fez com que ela perdesse
a chance de fazer a prova oral e, conse
quentemente, de ser aprovada no concur
so do qual participava, podera requerer a
condena.;:ao ao pagamento de indenizacao
por danos materiais emergentes (perda da
chance) e por danos morais (a frustracao
decorrente do ato ilicito).

Ou seja, nao ha duvida de que, em deter
minados casos, a perda da chance, alem
de causar urn dano materia!, podera, tam
bern, ser considerada urn 'agregador' do
dano moral. 0 eu nao se pode admitir e
considerar 0 dano causado pela perda
de chance como sendo urn dano exclusi
vamente moral. Ate porque, como visto
ao longo deste livro, a frustracan de uma
oportunidade seria e real de incremento
no patrimonio pode causar danos de natu
reza patrimonial, que se enquadram como
uma subespecie de dano emergente.

o STJ,em voto condutor da Ministra Nancy
Andrighi, afirmou ser possivel a indeniza<;:ao
tanto por danos morais quanta materiais, em
razao da perda de uma chance:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE DE ADVOGADO
PELA PERDA DO PRAZO DE APELA
<;:AO. TEORIA DA PERDA DA CHAN
CE. APLICA<;:Ao. RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DEFICIENCIA NA
FUNDAMENTA<;:AO. NECESSIDADE
DE REVISAo DO CONTEXTO FATI
CO-PROBATORIO. SOMULA 7, STJ.
APLICA<;:AO.

- A responsabilidade do advogado na con
ducao da defesa processual de seu cliente e
de ordem contratual. Embora nao respon
da pelo resultado, 0 advogado e obrigado
a aplicar toda a sua diligencia habitual no
exercicio do mandato.

- Ao perder, de forma negligente, 0 prazo
para a interposicao de apelacao, recurso
cabivel na hipotese e desejado pelo man
dante, 0 advogado frustra as chances de
exito de seu cliente. Responde, portanto,
pela perda da probabilidade de sucesso
no recurso, des de que tal chance seja se
ria e real. Nao se trata, portanto, de re-

parar a perda de "uma simples esperanca
subjetiva", nem tampouco de conferir ao
lesado a integralidade do que esperava
ter casu obtivesse exito ao usufruir ple
namente de sua chance.

- A perda da chance seaplicatanto aos da
nos materiais quanta aos danos morais.

- A hipotese revela, no entanto, que os danos
materiais ora pleiteados ja tinham sido obje
to de acoes autonomas e que 0 dano moral
nao pode ser majorado por deficiencia na
fundarnentacao do recurso especial.

- A pretensao de simples reexame de pro
va nao enseja recurso especial. Aplicacao
da Sumula 7, STJ.

- Nao se conhece do Especial quando a
decisao recorrida assenta em mais de urn
fundamento suficiente e 0 recurso nao
abrange todos eles. Sumula 283, STF.

Recurso Especial nao conhecido. (REsp
1079185/MG, Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, DJe 04/08/2009) (grifei)

Assim se manifestou a eminente Ministra:

(...) a jurisprudencia, sobretudo de direito
comparado, e a doutrina passaram a cogi
tar da teoria da perda da chance. A aludida
teoria procura dar vazao para 0 intricado
problema das probabilidades, com as quais
nos deparamos no dia-a-dia, trazendo para
o campo do ilicito aquelas condutas que
minam, de forma dolosa ou culposa, as
chances, serias e reais, de sucesso as quais
a vitima fazia jus. Nao se trata, portanto, de
reparar a perda de "uma simplesesperance
subjetiva", nem tampouco de conferir ao
lesado a integralidade do que esperava ter
casu obtivesse exito ao usufruir plenamen
te de sua chance (Rafael Peteffi da Silva.
Responsabilidade Civil pela Perda de uma
Chance. Sao Paulo: Atlas, 2007, p. 134).
E preciso ressaltar que, naturalmente, ha
possibilidades e probabilidades diversas e
tal fato exige que a teoria seja vista com 0

devido cuidado. No mundo das probabili
dades, ha urn oceano de diferencas entre
uma unica aposta em concurso nacional
de prognosticos, em que ha milhoes de
possibilidades, e urn simples jogo de dado,
onde so ha seis alternativas possiveis. As
sim, a adocao da teo ria da perda da chance
exige que 0 Poder [udiciario bern saiba di-

ferenciar 0 "improvavel" do "quase certo",
a "probabilidade de perda" da "chance de
lucro", para atribuir a tais fatos as conse
quencias adequadas (REsp 965.758/RS, 3a
Turma, minha relatoria, DIe 03/09/2008).

Admitindo-se, destarte, a possibilidade de
ser gerado dano material e dano moral, em ra
zao da subtracao, pelo autor do fato, da oportu
nidade da vitima de atingir determinado objeti
vo, e que alguns entendem ser, esta teoria, uma
terceira modalidade de dano.

Nao obstante todas as posicoes defendidas,
a doutrina e jurisprudencia concordam com urn
aspecto importante: a chance perdida tern que
ser seria e real, sob 0 argumento de que simples
esperan<;:as subjetivas e danos meramente hipo
teticos nao sao capazes de ensejar a responsabi
lidade civil pela perda de uma chance.

Sendo assim, para que sejaimputado ao agen
te a obrigacao de reparar 0 dano ocasionado avi
tima, deve-se atentar para 0 carater de certeza do
dano em analise,ou seja,se 0 mesmo e passivelde
ensejar algum tipo de reparacao civil, sendo por
tanto, "uma questao de grau e nao de natureza".

Sendo assim, desde que possa ser compro
vado que caso nao tivesse ocorrido a acao ou
omissao do agente, a vitima teria uma chance
seria e real de conseguir 0 resultado esperado,
fica configurada a responsabilidade civil decor
rente da perda de uma chance.

Confira-se, neste sentido, brilhante julgado
do TRF da 2° Regiao, em que se afastou a inde
nizacao pleiteada ante a ausencia da probabili
dade em relacao ao resultado pretendido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA DE
PREJUfZO. AUSENCIA. PERDA DE UMA
CHANCE. INEXISTENCIA DE RESPON
SABILIDADE. 1 - Na origem, 0 Postulante
tencionou, em face da Empresa Brasileira de
Correios e Telegrafos- ECT, ser indenizado
em R$ 500.000,00, pela perda da oportunida

de de participar da competicao denominada
BigBrother Brasil, porquanto houve extravio
de sua correspondencia na qual encontrava
se 0 formulario de inscricao para selecaodos
participantes da competicao, 2 - A teoria
da perda de uma chance, desenvolvida pela
doutrina na seara da responsabilidade civil,
exige que, para fins de reparacao, a chance ou
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oportunidade de se alcancar urn determina
do beneficio deve revelar a qualidade de ser
seria e real. Requer-se, tambem, que, a partir
de urn juizo de probabilidade, a chancede se
obter resultados favoraveissemostre concre
ta, e nao meramente hipotetica ou imagina
ria. Ou seja, a probabilidade da chancede se
alcancar 0 beneficio devese mostrar signifi
cativa. 3 - No caso dos presentesautos, po
rem, 0 alcance da situacao favoravelesperada
pelo Autor, no citadoconcurso,nao se mos
trou com probabilidade significativamente
relevante, de modo que nao se pode falar,
concretamente, em prejuizos indenizaveis,
Nessecontexto,nao havendo dano juridica
mente relevante, inexiste, tambem, respon
sabilidade civil. 4 - Sentenca confirmada.
Apelo desprovido. (TRF2 Regiao, Apelacao

Civel- 386135, Setima Turma Especializada,
DJU - Data: 15/01/2009)

5 Conclusao

A Teoria da Responsabilidade Civil por Per
da de Urna Chance, decorrente do direito frances
(perte d'une chance) vern sendo amplamente ado
tada pelo direito brasileiro, tendo ganhado, com 0

tempo, grande destaque e maiores proporcoes,

Diante do ar t 403, do C6digo ivil, quando e
ubtraida da vitima a opo rtunidade de obter algum

bjeto de ejado - seja a cura de uma doenca, seja
o provimento jurisdicional, promocao na carreira
ou aprovacao em concurso publico - impoe-se a
indenizacao peIos danos suportados.

Ocorre que, dividem-se os estudiosos sobre
o tern a, acerca da natureza juridica deste dana, se
dana material, na modalidade lucro cessante ou
dano emergente, ou se dana moral, sendo certo
que ha entendimento, inclusive, no sentido de
que seja uma terceira modalidade de dano.

Nao se olvida, destarte, da importancia da fi
xacao da natureza juridica do referido instituto, a
fim de que seja determinado 0 regime juridico a ser
aplicado e fixados os efeitos que serao irradiados.

Contudo, por uma analise detida dos casos
concretos que foram levados a discussao nos
Tribunais, verifica-se a perfeita possibilidade de
que haja caracterizacao de ambos os danos: ex
tra ou patrimonial, em razao da mesma situacao
de perda de uma chance.

o que se deve ter em mente, portanto, e que,
o dana causado pela subtracao da oportunidade
deve ser indenizado - seja ele moral, patrimo
nial ou tertium genus - desde que se compro
ve que a chance perdida era seria e real, ou seja,
provavel de acontecer, sob pena de banalizacao
da reparacao de danos.

Outrossim, a tarefa de quantificar 0 mon
tante devido, sempre penosa, deve levar em con
sideracao aquilo que se deixou de alcancar _
nao necessariamente com valor correspondente
- e, igualmente, a frustracao moral, por ter sido
privado de alcancar referido prop6sito.

Por fim, a pr6pria evolucao da responsabi
lidade civil impoe 0 acolhimento da teoria, uma
vez que, por forca dos principios constitucio
nais, a vitima de urn dana injusto passou a ser
o foco da atencao do julgador. Na maioria dos
casos, aquele que perdeu uma chance seria de
obter uma vantagem ou de evitar urn prejuizo
sera considerado vitima de urn dana injusto e,
por este motivo, devera ser indenizado.
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1 Introdu~ao

A estabilidade das relacoes juridicas e tema

que desperta 0 interesse da comunidade juridica

e da azo a inumeras contendas processuais, sobre

tudo em se tratando de questoes com repercussao

financeira desfavoravel ao particular.

Conquanto seja certo que 0 Poder Publico

tern 0 poder-dever de anular seus atos quan

do eivados de vicios que os tornem ilegais, e

de revoga-los por criterios de conveniencia e

oportunidade, a ele se opoern os principios

da seguran~a juridica, da boa-fe objetiva e da

protecao da confianca.
Do universe de situacoes possiveis, sera ob

jeto do presente estudo 0 conteudo da sumula
vinculante n. 3 do Supremo Tribunal Federal,

publicada no DJe de 10/08/2007, e os necessa

rios temperamentos que haverao de ser dados a
sua aplicacao em face das recentes decisoes pro

feridas em setembro de 2010 pela propria Su

prema Corte em sede dos MS n. 25.116 e 25.403,

ambos do Distrito Federal.

Conforme sera adiante pormenorizado, a

citada sumula versa a necessidade de observan
cia do contraditorio e da ampla defesa no am

bito dos processos que se desenvolvem perante

o Tribunal de Contas da Uniao e que venham

a repercutir no patrimonio juridico do particu

lar, suprimindo-Ihe vantagens. A excecao are

gra consistiria, segundo 0 texto normativo, na

ausencia de imposicao de audicao do interessa

do nas hip6teses de apreciacao de atos conces

s6rios de aposentadorias, reformas e pensoes.
Mas sao justamente essas excecoes que estao

passando a ser mitigadas.

2 Disciplina normativa da sumula
vinculante

A sistematica da sumula vinculante foi intro

duzida no direito brasileiro com a promulgacao da

Jufza federal substituta Ariane da Silva Oliveira

Emenda Constitucional n. 4512004, que promoveu

a chamada Reforma do Poder Judiciario.

Segundo a diccao do art. 103-A da Consti

tuicao Federal de 1988, regulamentado pela Lei

n. 11.41712006, "0 Supremo Tribunal Federal

podera, de oficio ou por provocacao, mediante

decisao de dois tercos dos seus membros, ap6s

reiteradas decisoes sobre materia constitucional,

aprovar sumula que, a partir de sua publicacao
na imprensa oficial, tera efeito vinculante em

relacao aos demais orgaos do Poder Iudiciario
e aadrninistracao publica direta e indireta, nas

esferas federal, estadual e municipal, bern como

proceder asua revisao ou cancelamento, na for

ma estabelecida em lei".

A sumula vinculante tern por objetivo 

conforme registrado no texto constitucional

e reiterado pela lei - a validade, a interpre

tacao e a eficacia de normas determinadas,

acerca das quais haja controversia atual entre

orgaos judiciaries ou entre esses e a adminis

tracao publica que acarrete grave inseguranca
juridica e relevante multiplicacao de processos

sobre questao identica,
A efetividade da sumula vinculante e asse

gurada pela propria norma constitucional, que a

aparelhou de instrumento celere ao pronto resta

belecimento de sua autoridade, ao acentuar que

"do ate administrativo ou decisao judicial que

contrariar a sumula aplicavel ou que indevida

mente a aplicar, cabera reclamacao! ao Supremo

Tribunal Federal que, julgando-a procedente,

anulara 0 ate administrativo ou cassara a decisao

judicial reclamada, e determinara que outra seja

proferida com ou sem a aplicacao da sumula,

conforme 0 caso" (CF/88, art. 103-A, § 3°).

I A disciplina normativa da reclamacao esta na Lei n.
8.038/90 (artigos 13 a 18) e no Regimento Interno do
SupremoTribunal Federal.
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3 A sumuta vinculante n. 3 do STF e os
MS n, 25.116/DF e 25.403/DF

Dada a importancia da materia e a existencia de
inten 0 debate jurisprudencial, a questao con titu 

cional alusiva aneces idade de observan cia das ga

rantias do ontraditorto e da ampla defesa (CF/88,

art. L\ 1"2) no ambito do proce. . 0 administrativo

desenvolvido no Tribunal de Contas da Uniao, em

especial na sua prerrogativa constitucional de apre

ciacao dos atos de admissao, aposentadorias, refor

mas e pensoes ( F/8S, alt. 71, Ill) , justificou a edi

<;:flo de uma das sumulas vinculantes ora vigentes,

A surnula vinculante n. 3 do TF preconiza
que "no processo perante 0 Tribunal de on

tas da Uniao asseguram-se 0 contraditorio e a

ampla defesa quando da decisao puder resultar

anulacao ou revogacao de ato administrativo

que beneficie 0 interessado, excetuada a apre

ciacao da legalidade do ato de concessao inicial
de aposentadoria, reforma e pensao",

Como e cedico, a fiscalizacao contabil, fi
nanceira, orcarnentan«, operacional e patrimo

nial da Uniao e das entidade da administra<;:ao

direta e indireta, quanto alegalidade, legitim i

dade, economicldade, aplicacao das ubvencoes

e rcnuncia de receitas, era exercida pelo Con 

gresso Nacional, mediante controle externo, e

pelo sistema de controle interno de cada Poder
(CF/88, art. 70, caput).

No exercicio do citado controle externo, 0

Congresso Nacional conta com 0 auxilio do Tri

bunal de Contas da Uniao, a quem compete, en

tre outros, julgar as contas prestadas por qualquer

gestor e as contas apresentadas por aqueles que de

rem causa a perda, extravio ou outra irregularida

de de que resulte prejuizo ao erario federal (CF/88,

art. 71, II), bern como apreciar, para fins de regis

tro, a legalidade dos atos de admissao de pessoal,

a qualquer titulo, na administracan direta e indi

reta, incluidas as fundacoes instituidas e mantidas

pelo Poder Publico, excetuadas as nomeacoes para

cargo de provimento em comissao, como tambern

a legalidade das concessoes de aposentadorias, re-

2 "Aos litigantes. em prow;~ 0 judicial ou administrativo. e
aos acusados em geral sao assegurado ' 0 comraditorio e
ampla defesa,com os mcio recursos a ela inerenle '''.

formas e pensoes, ressalvadas as melhorias poste

riores que nao alterem 0 fundamento legal do ato
concessorio (CF/88, art. 71, III).

Diante do carater vinculante da sumula em

apreco, nao mais subsiste controversia relevan

te no tocante a necessidade de observancia do

devido processo legal, com os consectarios do

contraditorio e da ampla defesa, nos processos

administrativos cujas decis6es possam resultar

anulacao ou revoga<;:ao de ato administrativo

que beneflcie 0 interessado. Entretanto, a ressal

va contida no texto da surnula, consubstanciada

na desnecessidade de oitiva do interessado nos

processos de apreciacao da legalidade de ato ini

cial de aposentadoria, reforma ou pensao, aca

bou sendo abalada por recente decisao do STF,

ao apreciar os Mandados de Seguranca n. 251161

DF e 25.403/DF, reI. Min. Ayres Britto:'.

Com efeito, ao julgar os mencionados writs,
cuja pretensao era anular acordao do TCU que

negara registro a ato inicial de aposentadoria e

pensao dos impetrantes, 0 Supremo Tribunal

Federal, por maioria de votos, concedeu a segu

ranca para anular 0 acordao da Corte de Contas

para 0 fim de se lhes assegurar a oportunidade

do uso das garantias constitucionais do contra
ditorio e da ampla defesa.

No primeiro caso, a Corte de Contas negara
registro a ato de aposentadoria especial de profes

sor - outorgada ao impetrante - por conside

rar indevido 0 computo de servico prestado sem

contrato formal e sem 0 recolhimento das contri

buicoes previdenciarias pertinentes. No segundo,

questionava-se legalidade do ato de cancelamen

to de pensao especial concedida aimpetrante.

Nao obstante tenha admitido 0 fato de que
as relacoes juridicas estabelecidas nas hipoteses
vertentes travaram-se entre 0 TCU e a Admi

nistracao Publica - a implicar, em principio, a

desnecessidade de audicao da parte diretamente

interessada -, 0 STF entendeu, em virtude do

longo decurso de tempo da percepcao da apo

sentadoria e da pensao ate a negativa do regis

tro (cinco anos e oito rneses, no primeiro caso,

e mais de dez anos, no segundo), haver direito

3 Vide Informativos STP n. 599 e 600.

llquldo e cerro dos impetrantes de exercitarem

IU'Mltrlllltln!'l do contraditorio e da ampla defesa.

Puru tanto,destacou-se a imprescindibilida

de de lie flxar lim tempo rnedio razoavel a ser a

ser upllcado aos processos de contas cujo objeto

lIeJ" n exarne da legalidade dos atos concessivos

de aposentadorias, reformas e pensoes, em ho
menagem aos principios da seguran<;:a juridica,

da boa fe objetiva e da protecao da confianca,

Deveras, os postulados da seguran<;:a juridi

c., da boa-fe objetiva e da protecao da confian

~., enquanto express6es do Estado Democratico

de Diretto, mostram-se impregnados de elevado

conteudo etico, social e juridico, projetando-se

sobre as relacoes juridicas, mesmo as de direito

publico (RTJ 191/922, ReI. pi 0 acordao Min.

Gllmar Mendes), em ordem a viabilizar a inci

d'ncla desses mesmos principios sobre compor

tamentos de qualquer dos Poderes ou orgaos do

Eltildo (as Tribunais de Contas, inclusive), para

que se preservem, desse modo, situacoes admi

nlstrativas ja consolidadas no passado.

I! importante referir, neste ponto, em face de

lUll extrema pertinencia, a aguda observacao de J.
,. Gomes Canotilho: "Estes do is principios - se

8uranc;:a juridica e proteccao da confianca - an

dam estreitamente associados a ponto de alguns

autores considerarem 0 principio da proteccao de

conflanca como urn subprincipio ou como uma

dlrnensao especifica da seguran<;:a juridica. Em

geral, considera-se que a seguran<;:a juridica esta

conexionada com elementos objectivos da ordem

[uridica - garantia de estabilidade juridica, segu

runca de orientacao e realizacao do direito - en

quanto a proteccao da confianca se prende mais

corn as componentes subjectivas da seguran<;:a,

deslgnadamente a calculabilidade e previsibilida

de dos individuos em relacao aos efeitos juridicos

dos actos dos poderes publicos, A seguran<;:a e a

proteccao da confianca exigem, no fundo: (1) fia

bllldade, clareza, racionalidade e transparencia

dos actos do poder; (2) de forma que em relacao a

des 0 cidadao veja garantida a seguran<;:a nas suas

dlsposicoes pessoais enos efeitos juridicos dos

seus proprios actos. Deduz-se ja que os postulados

lia seguran<;:a juridica e da protec<;:ao da confian<;:a

I Jornada de Direito Administrativo

sao exigiveis perante 'qualquer acto' de 'qualquer

poder' - legislativo, executivo e judicial'":

Observe-se que 0 Supremo Tribunal Federal,

a quem compete dar a ultima palavra em materia

de direitos e garantias fundamentais do individuo,

reputou, em homenagem aos principios acima lis

tados, haver apenas direito liquido e certo aaudi

cao do interessado e, nao, amanutencao dos efei

tos do ato ilegal, a despeito do decurso do tempo.

Sobre 0 conteudo juridico do direito de defe

sa, adverte 0 Ministro Gilmar Mendes que "apre

ciando 0 chamado 'Anspruch aufrechtlichesGehor'

(pretensao atutela juridica) no direito alemao, as

sinala 0 Bundesveifassungsgericht que essa preten

sao envolve nao so 0 direito de manifestacao e 0

direito de informacao sobre 0 objeto do processo,

mas tambern 0 direito de ver os seus argumentos

contemplados pelo orgao incumbido de julgar (C£

Decisao da Corte Constitucional alema - BVerfGE

70,288-293; sobre 0 assunto, ver, tambem, Pieroth

e Schlink, Grundrechte - Staatsrecht II, Heidelberg,

1988, p. 281; Battis, Ulrich, Gusy, Christoph, Ein

fuhrung in das Staatsrecht, 3" edicao, Heidelberg,

1991, p. 363-364). Dai afirmar-se, correntemente,

que a pretensao atutela juridica, que corresponde

exatamente agarantia consagrada no art. 5°, LV, da

Constituicao, contern os seguintes direitos: 1) direi

to de informacao (Recht aufInformation), que obri

ga 0 orgao julgador a informar aparte contraria dos

atos praticados no processo e sobre os elementos

dele constantes; 2) direito de manifestacao (Recht

aufAusserung), que assegura ao defendente a possi

bilidade de manifestar-se oralmente ou por escrito

sobre os elementos faticos e juridicos constantes do

processo; 3) direito de ver seus argurnentos consi

derados (Recht aufBerucksichtigungi, que exige do

julgador capacidade, apreensao e isencao de animo

(Aufnahmefiihigkeit und Aufnahmebereitschaft)

para contemplar as razoes apresentadas (Cf.Pieroth

e Schlink, Grundrechte -Staatsrecht II, Heidelberg,

1988, p. 281; Battis e Gusy, Einfuhrung in das Sta

atsrecht, Heidelberg, 1991, p. 363-364; Ver, tam

bern, Durig/Assmann, in: Maunz-Durig, Grundge

setz-Kommentar, Art. 103,vol IV, no 85-99). Sobre

4 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Te
oria da Constituirao. Coimbra: Almedina, 1998, p. 250.
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o direito de ver os seus argumentos contemplados
pelo orgao julgador (Recht auf Beriicksichtigung),
que corresponde, obviamente, ao dever do juiz ou

da Administracao de a eles conferir atencao (Bea
chtenspflicht), pode-se afirmar que envolve nao so

o dever de tomar conhecimento (Kenntnisnahme
pflicht), como tambem 0 de considerar, seria e deti
darnente, as razoes apresentadas (Erwagungspflicht)
(Cf Diirig/Assmann, in: Maunz-Diirig, Grundge
setz-Kommentar, Art. 103,vol. IV, no 97).Eda obri
gacaode considerar as razoes apresentadas que de

riva 0 dever de fundamentar as decisoes (Decisao da
Corte Constitucional- BVerfGE 11,218 (218); Cf

Durig/Assmann, in: Maunz-Diirig, Grundgesetz
Kommentar, Art. 103, vol. IV, no 97)"5.

Colhe-se, pois, que nao basta a observancia
formal de tais principios, senao a aplicacao do
devido processo legal, com as garantias do con
traditorio e da ampla defesa, em sua acepcao
mais ampla, que corresponde ao devido proces
so legal substantivo ou material.

4 Prazo para atua~ao da Corte de Contas

Nao ha no ordenamento juridico bra ileiro
a flxacao de urn prazo dentro do qual devera 0

Tribunal de onta da niao proceder it apre
ciacao da legalidade dos ate conces sori de
aposentadorias, reformas e pensoes,

a ilencio eloquente denota a opcao sisternica
pela 'upremacia do interesse publico e pela pre-

ervacao do patrimonio publico em detrimento
dos interesses dos particulares, inclusive do prin
cipio da seguranca juridica (estabilidade das re
Iacoes juridicas), sempre que for posteriormente
constatada a ocorrencia de vicio gerador de efeitos
financeiros em prejuizo da Fazenda Publica.

Tambem nao se poderia falar em decadencia
contra a Fazenda Publica, haja vista que somente
corn a atuacao da ortes de ontas eque e aper
feicoa 0 ato administrativo. 0 qual. quanta f rrna
~30 da vontade, classifica- e como ate cornplexo.

Ato cornplexo, na liC;a de Dirley da Cunha
Junior. he ato que re ulta da oma de vontades
expressadas por mais de urn orgao ou agente

5 Voto-vista do Ministro Gilmar Mendes no MS 24268/
MG (vide Informativo STF n. 343).

publico. Todas as vontades exprimidas sao prin
cipais para a formacao do ato, nao havendo falar
em vontade acessoria'".

A decadencia, segundo celebre distincao feita
por gnelo Amorim Filho, opera a extincao dos
direitos nao exercitados dentro dos prazos fixados.

Logo, "os tinicos direito para os quai podem ser

fixados prazos de decadencia ao 0 direito po
testativos e, a. irn, as unicas acoe ligadas ao in ti

tuto da decadencia ao a acoes con titutivas que

tern prazo e pecial de exercieio fixadoem lei'". 0

mesmo sentido, Bandeira De Mello, esclarece que

a decadencia "e a perda do proprio direito, em si

mesmo, por nao utiliza-Io no prazo previsto para
o seu exerdcio, evento, este , que uccde quando a

unica forma de expressao do direito coin ide co
naturalmente com 0 direito de acao'".

Apos examinar os prazos existentes no orde
namento juridico brasileiro, inclusive 0 teor do

art. 54
9

da Lei n. 9.784/1999, que regula 0 proces
so administrativo no ambito da Administracan

Publica Federal, 0 Supremo Tribunal Federal de

liberou por adotar 0 referencial de 5 (cinco) anos

para a apreciacao da legalidade do ate concesso
rio de aposentadorias, penSOl'S e reformas. Con

tudo, a inobservancia do prazo nao implica a de

cadencia do direito de anular 0 ato, em razao de se

cuidar de ato administrativo complexo que so se
aperfeicoa com registro perante 0 TCU, mas tao

somente impoe a necessidade de observancia dos

principios do contraditorio e da ampla defesa.

6 CUNHA nJNIOR, Diriey da. Curso de Direito Admi
nistrativo. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 90.

7 AMORIM FILHO, Agnelo. Criterio cientificopara dis
tinguir a prescricao da decadencia e para identificar as
acoes imprescritiveis. Revista Forense, 193,1961,p. 26.

8 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Di
reito Administrativo. 13a ed. rev., atua\. e amp\. Sao
Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 202-203.

9 Art. 54.°direito da Administracar, de anular os atos
administrativos de que decorram efeitos favoniveis
para os destinatarios decai em cinco anos, contados
da data em que foram praticados, salvo comprovada
ma-fe. § lQ No caso de efeitos patrimoniais continu
os, 0 prazo de decadencia contar-se-a da percep<;ao do
primeiro pagamento. § 2Q Considera-se exerdcio do
direito de anular qualquer medida de autoridade admi
nistrativa que importe impugna<;ao avalidade do ato.

I>nl resultu que, embora nao revogada, a su

mula vlnculunte n. 3 do STF deve sofrer tempe

rnl1lt'nlOll em sua interpretacao, de sorte a dis

lIngulr Ir~s sltuacoes juridicas:

I) prm:esso administrativo instaurado no am
bito do TCU cuja decisao possa importar
ern anulacao ou revogacao de ato adminis
trativo que beneficie 0 interessado, exceto a
apreciacao, para fins de registro, do ato de
concessao de aposentadorias, reformas ou
pensoes: observancia das garantias constitu
clonais do contraditorio e da ampla defesa;

II) processo administrativo para apreciacao,
para fins de registro, do ato de concessao
de aposentadorias, reformas ou pensoes,
ressalvadas as melhorias posteriores que
nao alterem 0 fundamento legal do ato
concessorio, desde que nao decorrido 0

prazo de cinco anos da sua pratica: desne
cessidade de audicao do interessado;

III) processo administrativo para apreciacao,
para fins de registro, do ato de concessao de
aposentadorias, reformas ou pensoes, res
salvadas as melhorias posteriores que nao
alterem 0 fundamento legal do ato conces
sorio, apos 0 decurso do prazo quinquenal:
observancia das garantias constitucionais
do contraditorio e da ampla defesa.

Verifica-se, portanto, com bastante niti

dez, que foi mantida a preocupacao politica

e u pragmatica de do tar 0 TCU de condicoes

de aferir a legalidade dos atos concessorios de

aposentadonas, reformas e pensoes, suprimin

do aqueles acoimados de ilegais. Partiu-se da

premissa de que a audicao do interessado em

todos os casos importaria em grave engessa

mento da atuacao da Corte de Contas e esva

zlumento de sua funcao institucional. a que fez

o STF foi so mente estabelecer urn parametro
dentro do qual pode 0 TCD atuar com maior

eflclencia, sem a adocao das providencias de

lnquiricao do interessado, que, na maioria das

vezes, acabam por estender ou mesmo eterni

?ar 0 pagamento de presta~ao ou rubrica ile

gal. E preciso, porem, que 0 Poder Judiciario

se mantenha alerta, com vistas a evitar que, em

favor do pragmatismo, nao sejam sacrificados

direitos e garantias fundamentais.

I Jornada de Direito Administrativo

5 Conclusao

Com 0 julgamento dos Mandados de Segu
ranca n. 25116/DF e 25.403/DF, 0 Supremo Tri
bunal Federal mitigou a abrangencia da sumula

vinculante n. 3, ao exigir a observancia do con
traditorio e da ampla defesa nos processos que
versem a legalidade do ate concessorio de apo
sentadorias, reformas e pensoes, uma vez ultra
passado 0 prazo de 5 (cinco) anos da concessao
da prestacao pelo orgao de origem.

Com isso, pretendeu-se homenagear, em
parte, os principios da seguran~a juridica, da
boa fe objetiva e da protecao da confianca, evi
tando que 0 beneficiario seja surpreendido com
o corte abrupto de parte ou da totalidade de seus
proventos, quando ja habituado, em virtude do
lange decurso do tempo, com aquela receita.

Em decorrencia da supremacia do interesse
publico sobre 0 particular, nao se chancelou a
perpetuacao do ate ilegal; garantiu-se, apenas, 0

direito de audicao do interessado (direito de de
fesa), que, para ter a eficacia que se buscou esta
belecer, deve obedecer as seguintes balizas: I) di
reito de informacao, que obriga 0 orgao julgador
a informar a parte contraria dos atos praticados
no processo e sobre os elementos dele constan
tes; II) direito de manifestacao, que assegura ao
defendente a possibilidade de manifestar-se oral
mente ou por escrito sobre os elementos faticos e
juridicos constantes do processo; III) direito de
ver seus argumentos considerados, que exige do
julgador capacidade, apreensao e isencao de ani
mo, para contemplar as razoes apresentadas.
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Contratos por escopo: recebimento do objeto contratado mesmo
depois de findo 0 prazo de execu~ao

Juiz federal substituto Atanair Nasser Ribeiro Lopes

A aplicacan de penalidade ou 0 usa das cha

madas clausulas penais dos contratos muitas

veze nao represent a escolha ap ropriada para

o alcance a u para a pre .ervacao do int eresses

da Admini tracao , que nece sita daqueJe objcto

o nt ra tado corn vis ta aconcretizaoto de in te re ' _

s~s mai?res e mais relevantes. Rescindir 0 pacto

nao sera solucao adequada quando se vislumbre

a possibilidade de seu cumprimento ainda que

com m o ra. porquanto a rom pimento ujeitara

o enre pu blico a novo procedimcnto complexo

e demo rado de Ii itacao, alern de im por ri co e
pereclmen tos aos interes e almejados.

Pen e no edific io que dava 010 Ira de pro

fu nda precariedade. cuja reform as se fazia m

im pre 'ci nd iveis a te me rno pa ra uperar a in

filtra<;:~o por ag ua pluvia is: no eleva dor q ue era

e. sencial para viabi lizar q ue pessoas po rt adora

de neccssidade es pecials, co m dift cuJd ade de

Iocom ocan, tive em aces 0 ao di versos n ive i

da reparticao p ub lic. e. co m isso, pudessem

exercer sua cida dania, reclarnar di rei tos e defen 

d~r a sua liberdade; n os equipamento p reten

di dos, scanners de ge racao moderna e avanca 

da, que Propo:cionariam um alto de evolucao

com retlexo Iavoravels pa ra 0 meio ambien te

para a otirnizacao e agilidade do servico, bern

como para acompanhamento da tendencia de

virtualiza<;:ao de processos judiciais ou adminis

trativos verificada nos mais diversos orgaos e
departamentos no mundo.

Nessas tres hipoteses assinaladas, para cele

bra<;:ao ~e urn contrato que viabilize a presta<;:ao

do servI<;:o ou a aquisi<;:ao do produto, a Admi

n ist rac;iio Pt'ibl ica devera se valer de um longo e

comple~o proced im ento licil a t6r io - composto

de fa e lflt ern a e de fase ex terna. cada q ual com

desd~bra~enlos formais e buro niticos - . que

culmlnara na forma<;iio de urn co n lrato corn 0

pres tador ou forneccdor. Imagine se essa empre

. ~ a u p rofk ional contra tad o ao final do proce

d lmento para concrctizac;ao do objeto almejado

pela .Administra<;:ao, com ou sem motivos, nao
consiga cumpri-Io no prazo estipulado", Urn

transtorno irievitave] e cada vez mais comum no

cotidiano da Administra<;:ao, com recidivas nao
raras na Administra<;:ao do Foro Judicial.

o que se discute no presente estudo refe
re-se justamente aexecucao dos contratos por

escopo ou tarnbern conhecidos como contra

tos por objeto, que se diferenciam dos contra

tos de fornecimento pelo fato de se exaurirem

com a presta<;:ao de service especifico ou com a

entrega de objeto determinado, nao sendo de

sua essencia 0 prazo estipulado. Como adverte
Hely Lopes Meirelles/.

A extincao do contrato pela conclusiio de
seu objeto e a regra, ocorrendo de pleno
direito quando as partes cumprem inte
gralmente suas prestac;:6es contratuais, ou
seja, a realizacao do objeto do ajuste por
uma delas e 0 pagamento do preco pela
outra. Concluido 0 objeto do contrato, se
gue-se sua entrega, pelo contratado, e re
cebimento, pela Administrac;:iio, median-

1 Urn procedimento licitatoriopara contratac;:ao de obras
~in~il q~e de r~forma " , leva no mfnimo 120 dias par~
conclusao, conslderando as fuses intcma e externa , Em
regra. os diver os Irgaos publico» nao contam com en
gen~Ciro~ proprios C~PilZ~ de fonnularCI11 desde logo 0

projeto basico executrvo da obra ou reforrna, 0 que (or~a

con: que 0 ~~i~is.trador tenha que promovcr urn pro
cedimento hCItatono anterior para contratac;:ao de em
pres~ ou profissional que 0 elabore. Somente apos sen\
pos !Vel novo proccdimcnto licitatorio para a execuc;:ao
da ob~ ou rc(orma. Secon. iderar urn tempo razaavel de
cxccur;:ao como sendo d 60 dias - levando em conta os
procedimentos burocratieos e formais de recebimento
do servic;:o -, a Administra"aotera gastoseismesespara
conduir urn tinieo servic;:o de reforma. Se 0 contratado
nao conseguecumprir 0 pacto nesse praza e 0 adminis
trad~r optar,por.rescindi-Io, deve considerar que novo
sen:~o levaramalS quatro ou seismesespara ser condui
do,Jaque novo procedimentolicitatoriodeveraser feito.

2 MElRELLES, Hely Lopes.Direito Administrativo Bra
sileiro. 20' ed. Sao Paulo: Malheiros, 1995, pg. 216.

It' termo ou simples recibo, como vimos
aclmn. 0 rcccbimento definitivo imparta
o reconhccirnento da conclusao do objeto
do contrato, operando sua extincao.

A extincao do contrato pelo termino de
seu prazo e a regra nos ajustes par tempo
deterrninado, nos quais 0 praza e de efi
cacla do negocio juridico contratado, de
modo que, uma vez expirado, extingue
lit' () contrato, qualquer que seja a fase de
execucao de seu objeto, como ocorre na
concessao de service publico.

Os contratos se sujeitam aos fatos humanos

e "US fen6menos da natureza, nao sendo inco
muns as hipoteses em que se verificam casos

furtuitus ou de forca maior durante sua exe

tU~An. P. uma ponte que cai, a mare que sobe

maiM du que 0 normal, as greves de servidores

OU nos services intermediaries e tambem os

Impedlmentos que muitas vezes 0 proprio Es

tado cria - conhecidos como fato do principe,

pnrquanto decorrentes do seu poder de impe

rio sobre os particulares. Quando 0 praza e da

eM!I~ncia do contrato, como nos casos de forne

clmento continuo, 0 seu terrnino sem 0 exau

rlmento idealizado nao constitui elemento que

ense]e maiores debates, ja que naquele periodo

obstaculizado nao ha mais como se promover 0

fnrnecimento interrompido. 0 grande debate se

ubre nos contratos por escopo, em que 0 objeto

almejado pode ser entregue ou 0 service presta

do mesmo depois do praza estipulado. Naquelas

lr~s hipoteses assinaladas, a reforma podera ser

executada e 0 elevador e os scanners poderao ser

entregues mesmo depois de findo 0 praza com

binado? 0 problema que se verifica no contexto

do Direito Administrativo consiste em resolver

Sl' 0 contrato se extingue, nesses casos, com 0

IIIl'ro exaurimento do praza, que e urn enten

dlmento polemico que foi adotado em alguns

urcstos do Tribunal de Contas da Uniao.

A esse proposito, no voto do ministro

Marcos Bemquerer, proferido no Acordao

1588/2003, argumentou-se que a prorroga<;:ao

ilutomatica do praza contratual, naquelas hipo

leses de casu fortuito ou for<;:a maior, nao possui

o candao de suprir a forma requerida para 0 ato

da prorroga<;:ao do contrato, que e a celebra<;:ao

I Jornada de Direito Administrativo

do termo aditivo. Por assim dizer, criou-se ar
raigada celeuma a respeito da prorrogacao dos

prazas e da prorrogacao dos contratos, a pon

to de prescrever-se que 0 contrato com prazo

vencido e nao formalmente aditado por termo

contratual estaria automaticamente rescindido.

Eis 0 axioma ponderado pelo nobre ministro da

Corte de Contas a respeito da questao: "[ ...] a

Lei criaria urn paradoxo: 0 contrato (principal)

com praza de vigencia extinto e 0 cronograma

de execucao (acessorio) prorrogado".

Seguiu-se dai em diante urn entendimento

que vern causando profundas incertezas para

o administrador publico, com reflexos negati

vos inevitaveis para 0 erario. Pouco a pouco as

acoes judiciais a respeito do tema comecam a

assoberbar 0 Iudiciario e os entes federais vern

arcando com altos valores a titulo de indeni

zacoes e sucurnbencia, sem mencionar os da

nos decorrentes do perecimento de interesses

relevantes da Administracao.

Para compreender melhor a questao, no que

tange aprorrogacao do praza para entrega do

objeto contratado, especificamente nestes con

tratos por escopo, 0 art. 79, § 5°, da Lei 8.666/93

dispoe claramente cuidar-se de prorrogacao

autornatica da execucao do cronograma por

tempo igual ao que gerou 0 impedimento de

normal desenvolvimento dos trabalhos. Nao se

trata de alteracao do contrato, como e regido

no art. 65 da mesma lei, mas sim de afericao de

motivo que justifique a prorrogacao do prazo

de execucao, tal como alinhado nos incisos do §

1° do art. 57 da Lei de Licitacoes. A lei e clara ao

dispor sobre a prorroga<;:ao automatica do pra

za de execu<;:ao, nao havendo que se falar em

assinatura de termo aditivo no praza de suposta

vigencia do contrato original.

o entendimento sufragado pela Corte de

Contas inverte 0 comando legal e labora contra

riamente a logica e a razaabilidade. Estipulou

se rescisao automatica dos contratos com 0 fim

do praza de execu<;:ao previsto, ignorando-se

as regras pertinentes amora e tambern aquelas

que prescrevem a prorroga<;:ao automatica do

prazo de execu<;:ao nos casos de obstaculos. E a

polemica foi mais alem, quando desabrochou a

duvida sobre 0 recebimento de objetos prontos

- - - - - - - - .
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para serem entregues, mas cujo prazo de execu
cao exauriu sem culpa do contratado e sem que
houvesse tempo de providenciar 0 termo aditivo
proclamado nos arestos do Tribunal de Contas.

Somente a inexecu<;:ao injustificada dos
contratos e que resulta na sua rescisao, sendo
que, nessa hipotess (inciso I do art. 78 da Lei
8.666/93), a consequencia nao e 0 abandono do
objeto contratado, mas a sua assuncao imediata
pela Administra<;:ao, conforme art. 80, inciso I,
da Lei de Licitacoas, que podera dar continui
dade a obra ou ao service por execucao direta
ou indireta (§ 1°). Veja que 0 art. 86 da Lei esti
pula a multa por mora no cumprimento do pra
zo estipulado, de tal sorte que nao e obrigada a
Administracjr, a simplesmente rescindir 0 con
trato com tal caracteristica (entrega de coisa ou
realizacan de servico especifico).

Eque a vigencia do contrato por escopo vai
ate a execucao do que ficou acordado, como e,
alias, li<;:ao elementar do direito contratual. A vi
gencia por prazo especifico e atribuida aos con
tratos de prestacoes sucessivas ou que tenham
execucao de forma continua, como sao exem
plos as locacoes e 0 fornecimento continuo e
programado de materiais de consumo, combus
tivel etc. 0 que talvez tenha gerado tantas con
troversias foi a confusao entre vigencia e prazo
de entrega ou execucan, de tal sorte que urn pra
zo para que 0 contratado conclua urn servico es
pecifico nao pode ser considerado como 0 prazo
de vigencia daquele contrato.

Hely Lopes Meirelles" bern assevera no sen
tido de que:

[...] prorrogacao do contrato nao se con

funde com prorrogac;:ao dos prazos para
a execucao de seu objeto. Na primeira, 0

contrato e prorrogado, enquanto que, na
segunda, ha somente a prorrogacao dos
prazos de inicio, de etapas de execucao,
de conclusao ou de entrega. Nestes casos,
a prorrogac;:ao e condicionada aos motivos
constantes do §1° do art. 57.

Interessante observar, como regra especial
dos contratos administrativos, que sua du-

3 MEIRELLES, Hely Lopes. Obra citada, pg. 218.

racao fica adstrita a vigencia dos respectivos
creditos orcamentarjos, com as excecoes pres

critas no art. 57 da Lei 8.666/93. A esse respei
to, interessante colacionar esclarecimentos do

proprio Tribunal de Contas da Uniao (Deci
sao 45112000 - Plenario):

6.3.2. As justificativas para 0 questiona
mento "b" da audiencia (itens 6.2.2 e 6.2.3

retro) revelam, s.m.j., interpretac;:ao erro
nea da legislacao nacional sobre as normas

gerais de orcamento e financas publicas,
particularmente as instituidas pela Lei n.v
4.320/64, que dispoe no seu prearnbulo
Normas Gerais de Direito Financeiro para
elaborac;:ao e controle dos orc;:amentos e
balancos da Uniao, dos Estados, dos Mu

nicipios e do Distrito Federal, amparadas
tais normas pelos arts. 22, inc. XXVII, e
24, inc. I e II e §§ 1° e 4°, da Constituican

Federal. Parecem ignoradas as seguintes
disposic;:oes da citada Lei:

art. 35 - Pertencem ao exercicio financeiro:

I - as receitas nele arrecadadas; e

II - as despesas nele legalmente empenhadas.

art. 36 - Consideram-se Restos a Pagar as
despesas empenhadas mas nao pagas ate
31 de dezembro, distinguindo-se as pro
cessadas das nao processadas.

6.3.3. Logo, 0 regime de exercicio ou de
competencia, e nao 0 de caixa, para as
despesas publicas dos entes federativos e 0

instituto Restos a Pagar garantem a plena
execucan dos contratos alern da data final

do ana civil para pagamento de despesas
empenhadas, mesmo que nao processadas
(liquidadas). Dai que a vigencia dos credi
tos orcamentarios a que se refere 0 caput
da Lei n.v 8.666/93 refere-se ao exercicio
financeiro e nao ao ana civil, ou seja, a Lei
das Licitar;:oes circunscreveu a duracaa dos
contratos aos respectivos exercicios finan
ceiros, ou seja, aexecucao (duracao, vigen
cia) dos respectivos orcamentos, Assim, os
creditos orcamentarios referem-se a urn

dado ana civil, e a sua utilizac;:aolreserva
e dada necessariamente no mesmo ana ci
vil a que se refere (Empenho), podendo a
sua liquidacao financeira, pelo regime de
competencia da despesa publica, dar-se no
ana seguinte (Restos a Pagar).

Como He percebe no aresto colacionado, a
J,r(\l'rl" Curle de Contas ja prescreveu 0 enten
~1I111"nICl de que os contratos tern vigencia en
qusnto perdurarem os creditos orcamentarios
que lhes ddo subsidies. Nao ha na Lei 8.666/93

quslquer precelto que disponha sobre a "vigen
c:lll" generlca dos contratos administrativos, ou

que Impeca a aplicacao da prorrogacaodisposta
no t 5" do art, 79, que fala da prorrogacao au
tom'Ucll dUH prazos. Dessa feita, com a devida
v'nll, lnexlste a hipotese de rescisao automatica
do eontrato por escopo pelo mero exaurimento
do prazo de entrega do objeto, assim como ine
xlste prescricao de elaboracao de termo aditivo
em luis hipoteses de prorrogacao automatica
dUN prazosde execucao.

Marcelo Correia" sustenta com propriedade:

Os efeitos do termino do prazo em cada
especie sao obviamente diferentes porque,
nessas duas modalidades contratuais, 0 lap
so temporal desempenha funcao bastante
distinta. No contrato de empreitada, 0 pra
zo contratualmente estabelecido nao serve
adefinicao do objeto, mas apenas ademar
cacao do tempo concedido ao contratado
para a sua entrega. No contrato de vigilan
cia, 0 prazo contratual define a propria ex
tensao e valor do objeto (ex.: prestacao do
service de vigilancia por seis meses).

Isto posto, nos contratos que se extinguem
pela conclusao de seu objeto (contratos
por objeto), 0 vencimento do prazo niio
provoca, per si, a conclusiio automatica
do contrato, tal como ocorre nos contratos
por prazo, nos quais, ao termino do prazo,
esta entregue 0 objeto - "ojerecimento dos
servicospelo periodo determinado" - e fi
nalizado 0 contrato.

Nos contratos por objeto, alcancado 0 pra
zo, ha de se averiguar se foi efetivamente
entregue 0 objeto pactuado, suscitando-se,
en tao, 0 exame da ocorrencia ou nao de
mora da contratada no cumprimento de
suas obrigacoes, com a consequente apli-

,I CORREIA, Marcelo. a prazo de vigencia dos contratos
adrninistrativos de execucao de obras. Jus Navigandi,
'l'eresina, ana 10, n. 1101,7 jul. 2006. Disponivel em:
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=86ll.
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cacao das sancoes contratuais, por, eventu
almente, nao ter entregue as obras conclu
idas dentro do lapso de tempo estipulado
- obviamente, apenas se responsabiliza a
contratada se tiver dado causa ao fato que
impediu 0 cumprimento do prazo.

Assim, os prazos previstos nos contratos
por objeto sao prazas marat6rios, a que sig
nificadizer que a expiracaodos mesmas ruio
extingue a ajuste. E que nos contratas que
se extinguem pela conclusiio do seu objeto,
a prorrogacao independe de aditiva au de
nova licitacao, porque, embara ultrapassa
do aprazo, 0 contrata continua em execur;:iia
ate que seja entregue 0 objeta ou rescindida
a avenr;:a, par uma das hip6teses legais.

De se concluir, entao, que no contrato de
obras, ao reves de ser limite inexoravel a
par fim arelacao contratual, 0 prazo opera
como obrigacao temporal para a entrega da
obra, ou seja: e 0 periada em que, findo, de
veraa contratado entregara objeto, sobpena
de aperar-se sua mora (par obvio, se culpa
sua hauver). Niio e, pois, prazo extintivo,
mas obrigar;:iio temporal para a entrega da
obra, sob pena de se aplicar sanr;:iia aa con
tratada inadimplente - sanr;:iio que pode
subsumir-se, inclusive, na rescisiia do cantra
to, embora, evidentemente, a inadimplencia

do contratado no cumprimento dos prazos
pode ser causa para rescisao, nos termos do
art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93.

Luciano Ferraz', em esclarecedor parecer
sobre 0 tema, desta forma asseverou:

as contratos de obra publica sao contratos
de resultado - 0 que interessa e 0 resultado
final, servindo a clausula que fixa 0 prazo
de execucao como limite para a entrega do
objeto, sem que 0 contratado sofra sancoes
contratuais. 0 dies a quo do prazo contra
tual, geralmente e contemporaneo a for
malizacao do ajuste, mas e possivel que 0

negocio esteja submetido a condicao futura

5 FERRAZ, Luciano.Contrato Administrativo - Possibili
dade de retomado, prorrogacao ou renovacao do ajuste 
Manutencao do Equilibrio economico-financeiro inicial
- Atencio as exigencies da lei de responsabilidade fiscal.
Revista Dialogo luridico, Salvador,CAJ - Centro de Atu
alizacoes Iuridica, n. 14, junho-agosto, 2002, pg. 7.
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(suspensiva), que impeca seja ele imedia
tamente iniciado. (...) A inercia da Admi
nistracao em dar ordem de service para 0

comeco da obra, motivada pela escassez de
recursos financeiros, inviabilizou 0 inicio da
vigencia do contrato. Se 0 prazo de vigencia
esta paralisado por ato omissivo da Admi
nistracao, e de se entender que 0 contrato
continua em vigor e pode ser executado.

Colhe-se ainda do esc6lio de Marcelo Cor

reia, em perfeita sintonia com 0 aqui tratado, a
seguinte ponderacao:

Alias, esta hipotese de ajustamento do
cronograma executorio aos fatos superve
nientes alheios ao contratado era expres
samente acolhida pelo art. 47, § 1°, "3",
do Decreto-Lei n.v 2.300/86, admitindo a

prorrogafriodos prazos de inicio, de etapas

de excCllfdo. de colic/usda e de entrega in

clusive lin lzipotcsc de inte rrupcaa dos tra
balhos por ordem da Administracaa,

A Lei Federal n.v 8.666/93, revogando 0

precedente estatuto das contratac;:6es ad
ministrativas, veio a contemplar esta hi
potese, desta feita expressamente se refe
rindo a prorrogacao automatica, por igual
tempo (ou seja, devoluciio do prazo) do

cronograma de execucao, quando superve
niente paralisacao do contrato por ordem
do Poder Publico.

[...]

Segundo os ditames destas normas, sen
do provisoria a paralisacao, as partes, se
mantiverem interesse em seguir 0 que
fora contratualmente acertado, podem
prossegui-Io, assim que ultrapassados os
fatos que impediram 0 normal desenrolar
da execucao contratual. Observe-se que tal
dispositivo coaduna-as sobremaneira com
as caracteristicas de urn contrato de objeto.

Acaso dispusesse diferentemente a Lei, a
qualquer momento em que suspendesse
a Administracao a execucao de obras, por

falta de recursos, estaria extinto 0 contrato
e muito maiores poderiam ser os prejuizos
ao erario (vide os danosos exemplos das
obras inacabadas) e, tambem, ao particular
que exerce seu direito de contratacao apos
sagrar-se vencedor em processo licitatorio.

Ernerito comentador da Lei de Licitacoes e

Contratos Administrativos, Jesse Torres Pereira

Iunior'' fornece concludente licao concernente
amateria:

Em verdade, 0 § 5° destina-se a preservacao
do contrato em casos de impedimento, pa
ralisacao ou sustacao temporaria de sua exe
cucao, fato que nao leva, necessariamente, a
rescisao, nem pode ser considerado, a rigor,
hipotese de inexecucao porque contratante
e contratado mantern a disposicao de dar
cump rimento ao avencado, temporaria
mente obstaculizado. Tais impedimentos,
paralisacao e sustacao correspondem as si
tuacoes descritas nos incisos XIV, XV e XVI
do art. 78, em que a execucao do contrato
enfrenta vicissitudes decorrentes de fatos
da Administrac;:ao que podem ser transito
rios, dai a lei prover solucao que represen
ta alternativa a rescisao, com a cautela de
impor-lhe limite temporal; prorroga-se 0

cronograma por tempo igual aquele previs
to; esgotado tal prazo, que duplica 0 tempo
originariamente estabelecido para a execu
cao, estara 0 contratado liberado do esfor
co de salvacao do contrato e prornovera as
medidas tendentes a sua rescisao, Note-se
que a prorrogacao aqui versada dispensa
previsao editalicia ou contratual, ocorrendo
"automaticamente", em face do impedi
mento, de paralisacao ou da sustacao, isto e,
sem depender de ato da Administracao ou
de requerimento do contratado.

Carlos Pinto Coelho Motta7, tambern especia

lista na Lei de Licitacoes, segue similar caminho:

o contrato nao prorrogado se extingue
automaticamente. Entretanto, no direito
publico, nem sempre a extincao do con
trato decorre do terrnino do seu prazo.
Pode-se ter urn contrato, com prazo de
vigencia expirado e sem termino de exe
cucao do objeto: 0 que permite, em deter
minadas circunstancias, a devolucao do

6 PEREIRA JUNIOR,JesseTorres. ComenttiriosaLei das
Licitaciies e Contratacoes da Administralfiio Publica.
4"ed., Renovar, 1997,pg. 530.

7 MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Eficacia nas licitacoese
Contratos.7" ed. Belo Horizonte:Del Rey, 1998, pg. 294.

1'1'111.0, como previsto no art. 79, § 5°, da
I.", n. 1'1.666/93. Nesse particular, 0 inter
prete deve estar atento aos "fates da ad
III Inlsiracao", a legislacao de vigencia e a
analise objetiva."

lMe vuloroso ensinamento do Professor

CArlON Pinto Coelho Motta recebeu acolhimen

todo proprio Tribunal de Contas da Uniao, Na

()ecl.ao 606/1996, 0 ministro relator, transcre

venda ".Iil;()CS acirna, concordou integralrnente

eom aemerlto professor. E foi alern:

Em harmonia com 0 entendimento acima
creio que a exegese correta dos dispositivos
do ja revogado DL 2.300/86 nao pode deixar
de considerar a hipotese de que dando causa
as interrupcoes dos contratos a Administra
c;:iio concorreu para a nao execucao a born
terrno das avencas, impondo, desse modo,
em regra, vultosos prejuizos ao contratado,
decorrente do nao cumprimento integral do
objeto pactuado, sendo, pois, bastante razo
avel que a suspensao do contrato par conve
niencia administrativa autorize a devolucao
do praZO correspondente a essa suspensao,
conceito este que se coaduna tanto com a
Sumula 191 do TCU, bern assim com os
dispositivos da atual Lei n? 8.666/93, como
visto anteriormente.

63.Por pertinente aoassunto acimaabordado,
cabe registrar que a modema linha doutrina
ria e jurisprudencial do direito administrativo
admite cabalmente que a rescisao unilateral
por parte da Adrninistracao, sem que os mo
tivos ensejadores do referido distrato tenham
origem no contratado, impoe ao contratante
a reparacao dos prejuizoscausados pelo rom
pimento. (Processon. TC008.I51/94-6. TCU.
Plenario. DOU de 15.10.1996. Pag.20931).

•Carlos Motta ainda assevera: "Quanto ao terna da de
vnlucaodo praZO contratual, conforme preve a sumula
I'J1do TCU, entendo que a prorrogacao, nas hipoteses
do § 1°, art. 57, nao e como dantes, urn ato discriciona
rio da Administracao. Ao contrario: 0 § 5°do art. 79 da
Lei expressa 0 direito subjetivo publico do contratado a
continuidade da avenca, A prorrogacao do cronograma
de execucaoprevista no § 5°do art. 79,combinado com
o § 1°do art. 57, imp6e 0 restabelecimento da diretriz
flxada pela Sumula 191do TCU, que havia sido consi
derada alterada pela redacao do inciso XV, do art. 68,
do Decreto-Lei 2.300/86 [...]" (Obra citada, pg. 213).

I Jornada de Direito Administrativo

Enfim, concluiu 0 rninistro relator que a

nao devolucao dos prazos, quando interrornpi

das as obras por ordem da Administracao, nao

apenas feriria 0 principio da economicidade,

como tarnbem contrariaria 0 arcabouco legal

que permite, inclusive, a contratacao das obras

remanescentes (nao concluidas), por dispensa

de licitacao, obedecendo-se a classificacao do

certame realizado". Se a lei admite a dispensa

de licitacao para conclusiio do remanescente de

obras (observando-se a classificacao do certame

realizado), seria, de fato, incongruente se consi

derasse caduco urn contrato, firmado ap6s lidi
rno procedimento licitat6rio, cuja execucao ape

nas fora suspensa por ordem da Administracao.

Celso Antonio Bandeira de Mello" tambem
prescreve a prorrogacao dos prazos de inicio, de

conclusao ou de entrega dos contratos por objeto

independentemente de previsao no pacto firma

do, desde que justificado nos termos do § 10 do

art. 57 da Lei de Licitacoes e autorizado pela au

toridade competente", Por sua vez, Maria Sylvia

9"E de facilverificacao, portanto, que no mundo dos fa
tos a sistematica de contagem em dias corridos para a
apuracao do prazo maximo dos contratos firmados sob
o palio do DL2.300/86(5 anos), no caso de ser a Admi
nistracao responsavel pelo retardamento, agravamento
ou pelo impedimento da execucaocontratual, afora nao
estar cristalinamente expressano r. diploma legal,s6 re
sultaria em dano ao principio da economicidade consa
grado na Constituicao Federal. 64. Assim, admitindo
se a devolucao dos prazos por culpa da Administracao
aos contratos originals de remanescentes de obras em
questao, e de se notar que tais contratos permaneciam
vigentes,visto que nao teriam atingido 0 limite maximo
de duracao e sobretudo nao se teria concluido 0 objeto
contratado, sendo, desse modo, inteiramente passiveis
de renovacao, inclusivena permissao cabivelde dispen
sa de licitacao(incisoV do art. 22 do DL2.300/86),uma
vez que, nao estando sob a egide da legislacaoem vigor
(Lei n- 8.666/93), a Administracao, ante a comprova
da necessidade e conveniencia administrativa, poderia
a seu talante contratar diretamente, com dispensa de
licitacao, a cornplernentacao de obra, service ou forne
cimento anterior que se fizesse necessaria."

10 MELLO, Celso AntonioBandeira de.Curso deDireito Ad
ministrativo, 11" ed.SaoPaulo: Malheiros, 1999, pg.453.

110 mesmo e prescrito por Marcelo Alexandrino e Vi
cente Paulo (in Direito Administrativo, 13"ed. Nite
roi: Impetus, 2007, pg. 386).
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Zanella di Pietro" faz uma cornparacao da Lei

8.666/93 com 0 Decreto-Iei 2.300/85, em que este

ultimo limitava a prorrogacao de prazo de exe

cucao contratual a cinco anos (art. 47, I), 0 que a

nova lei nao estabelece. 0 novo cornpendio lici

tat6rio apenas limitaria a existencia de contrato

com prazo indeterminado (art. 57, § 3°). E arre

mata como os demais doutrinadores (pg. 253):

Ainda com relacao aos prazos contratuais,
hi que se observar que a prorrogacao dos
contratos pode ainda ser feita com inobser
vancia das restricoes contidas no artigo 57,
caput, quando ocorrerem as circunstancias
excepcionais previstas no § 1°. Todas elas
ocorrem para atender ao interesse da pr6
pria Administracao e nao teria sentido que a
prorrogacao, nesse caso, ficasse sujeita a res
tricao do caput. S6 que, ocorrendo uma das
hip6teses expressamente previstas no § 1°,a
prorrogacao deve ser justificada por escrito
e previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar 0 contrato.

A prorrogacao prevista no caput do artigo
57, incisos I a IV s6 e possivel se prevista no
ato convocat6rio e no contrato; a do § 1°,
precisamente por atender a circunstancias
excepcionais, independe de previsao.

Outro nao e 0 posicionamento de Jose Cre

tella Iunior!', para quem a prorrogacao nos casos

mencionados de impedimento, paralisacao ou

sustacao do contrato e automatica, E tambem 0

festejado autor Marcal Justen Pilho'", que adverte:

9) Prorrogacao do Prazo Contratual

o § 5° do art. 79 nao se refere a rescisao
contratual, mas aos efeitos de paralisacoes
sobre 0 prazo contratual. A regra ficaria
melhor na proximidade do § 1° do art. 57,
mas hi justificativa satisfat6ria para sua
inclusao na Secao que disciplina a inexe
cucao contratual. Destina-se a assegurar

12 PIETRO, Maria SylviaZanella di. Direito Administra
tivo, 14"ed. Sao Paulo: Atlas, 2002, pg. 252.

J3 CRETELLA JUNIOR, Jose. Das Licitacoes Publicas,
18"ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, pg. 337 e 383.

14 JUSTEN FILHO, Marcal, Comentarios aLei de Lici
tacoes e Contratos Administrativos, 11"ed. Sao Paulo:
Dialetica, 2005, pg. 604.

que a excecao de contrato nao cumprido,
quando exercitada, nao resuIte em pre
juizo para 0 particular. De nada serviria
a garantia dos incs. XIV, XV e XVI se a
Administracao pudesse atribuir ao par
ticular 0 inadimplemento por infringen
cia aos prazos contratuais. Portanto, urn
efeito inerente ao exercicio da excecao de
contrato nao cumprido e a suspensao dos
prazos contratuais.

Ao se dispor no art. 57, § 2°, da Lei 8.666/93

que a prorrogacao de prazo devera ser justificada

por escrito e previamente autorizada pela auto

ridade competente, ja esta a lei exigindo a for

malidade necessaria ao registro da ocorrencia,

porquanto 0 § 1° deixa bern claro que os motivos

devem ser "devidamente autuados em processo".

Nao ha que se falar em aditivo algum, porquanto

o jato impeditivo pode ate mesmo ocorrer no ulti

mo dia de vigencia da avenra, sem espaco de tem

po suficiente para que se[aca 0 aditivo ate entao.

Obviamente que a solucao nao seria 0 prejuizo
ao contratado e muito menos aAdrninistracao,
porquanto ambos nao deram causa ao fato e al
mejam a conclusao do neg6cio, que nao pode ser

prejudicado par urn fato alheio a vontade das

partes ou que derive de motivos imperiosos.

Cumpre, por fim, aclarar que a prorrogacao
do cronograma nos moldes citados pela Decisao
606 do Tribunal de Contas da Uniao (com de

volucao do prazo, portanto) encontrou acolhi

da do Tribunal Regional Federal da 5a Regiao,

como se pode ver no seguinte aresto:

MANDADO DE SEGURAN<;:A. ADMI
NISTRATIVO. LICITA<;:AO. EXECU
<;:AO DO CONTRATO. 0 PECULIAR
REGIME DOS CONTRATOS ADMINIS
TRATIVOS PREV£, COMO DESDO
BRAMENTO DO PRINCIPIO DA CON
TINUIDADE DO SERVI<;:O PUBLICO,
SUA PRORROGA<;:AO AUTOMATICA
NOS CASOS DE "IMPEDIMENTO, PA
RALISA<;:Ao E SUSTA<;:Ao" (ART. 79,
PARAGRAFO 5°, DA LEI N° 8.666/93),
NAo ADMITINDO, POR OUTRO
LADO, A RESCISAo UNILATERAL POR
INICIATIVA DO PARTICULAR. (Pleno,
2001, MS 69491, PE, Proc. n° 9905588345,
ReI. Des. Ridalvo Costa)

Tambem a respeito do terna, 0 ego Tribunal

Regional Federal da 1a Regiao acolheu a prorro

~a~ao tacita e automatica do prazo de execucao
contratual no julgamento da Apelacao Civel
11. 2001.35.00.015791-l/GO, relator [uiz Con

vocado Roberto Veloso.

Conclui-se, portanto, com apoio na dou

Irina especializada enos precedentes juris

prudenciais analisados, que: (I) a vigencia
do contrato por objeto nao se confunde com

o prazo para cumprimento do objeto; (II) os

obstaculos verificados na execucao do contra

10, notadamente aqueles aferidos no § 1° do

art. 57 da Lei 8.666/93, dao ensejo a prorro

gacao automatica do prazo de cumprimento

do objeto; (III) embora ocorra a prorrogacao
uutornatica do prazo, os motivos que deram

causa a suspensao devem ser justificados nos

autos do processo administrativo de contra

tacao e submetidos a autoridade competente;

(IV) nao se exige termo aditivo para a prorro

gacao de prazo suspenso por forca dos moti

vos do § 1° do art. 57 da Lei 8.666/93, bastando

a justificativa e a conformacao pela autorida

de competente nos autos do processo; (V) a

prorrogacao do prazo e direito do contratado

e dever da Administracao, (VI) ainda na hi

p6tese de descumprimento injustificado do

prazo de execucao no contrato por objeto, 0

administrador tern a faculdade de escolha en

tre 0 recebimento do objeto com aplicacao de

penalidades pela mora e a recusa do objeto

com rescisao contratual e aplicacao de penali

dades pela inexecucao contratual; (VII) embo

ra 0 administrador tenha essa faculdade, que

importa em poder discricionario, 0 prindpio

da constitucionalidade - legalidade ampla e

devido processo legal substantivo - impoe

que faca a melhor escolha'", devendo, pois,
ponderar sobre os riscos e perecimentos que

refletirao na inexecucao do contrato.

15 Vide a respeito LOPES, Atanair Nasser Ribeiro. 0
[ulgamento par Equidade e a Controle Judicial das
Leis, Atos e Contratos da Administraciio Publica. Mo
nografia (Especializacao em Direito Processual Publi
co), Universidade Federal Fluminense, Niter6i, 2007.
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Responsabilidade civil e publicacao de dados sigilosos

1 Introdu~ao

o objetivo do presente artigo e trazer alguns
questionamentos acerca da responsabilidade pes
soal do jornalista, em virtude de veiculacao, pelos
meios de comunicacao, de materia revestida pelo
sigilo, e da responsabilizacao civil do Estado.

Assim, em urn primeiro momento, analisar
se-a a legalidade , ou nao, da divulgacao, por meio

da imprensa, dos dados acobertados pelo sigi
10. u eja, enfrentar- e-a se a veiculacao, pelos
meios de cornunicacao, de inforrnacoes sigilosas,
encontra-se autorizada pelo ordenamento juridi
co, nao gerando qualquer responsabilizacao, ou ao
reves, vedada, implicando na indenizacao civil pe

los danos causados. Na sequencia, far-se-ao breves
consideracoes acerca dos limites para imputar-se a
responsabilidade civil ao Estado.

2

A analise da responsabilidade pela publica
cao de noticia sigilosa pode ser atribuida tanto
ao agente publico, gerando a responsabilidade
civil do Estado, como ao jornalista que, conhe
cedor da noticia, a publica na imprensa, ainda
que encoberta pelo sigilo.

Como sabido, estabelece a Constituicao a liber
dade de expressao, de rnanifestacao do pensamento,
e a impossibilidade de sua restricao legal, in verbis:

Art. 5°Todos sao iguais perante a lei,sem 00
tincao de qualquer natureza,garantindo-se aos
brasileirose aos estrangeiros residentes no Pais
a inviolabilidadedo direito it vida, it liberdade,
it igualdade, it seguranca e it propriedade, nos
termos seguintes C•••) IV - elivre a manifesta
cao do pensamento, sendo vedado 0 anonirna
to; C..) IX - elivre a expressao da atividade in
teleetual,artistica, cientificae de comunicacao ,
independentcmente de censura ou licenca,C..)
XIV - eassegurado a todos 0 acesso it infor
macao e resguardado 0 sigiloda fonte, quando
necessario ao exercicioprofissional.

Art. 220. A manifestac;:ao do pensamento,
a criac;:ao, a expressao e a informac;:ao, sob

Juiza federal substituta Camile Lima Santos

qualquer forma, processo ou veiculo nao
sofrerao qualquer restricao, observado a
disposto nesta Constituicao,

§ 1° - Nenhuma lei contera dispositivo que
possa constituir embaraco it plena liberda
de de informacao jornalistica em qualquer
veiculo de cornunicacao social, observado 0

disposto no art . 5°, IV, V, X, XIII e XIV.

Em julgamento proferido nos autos da ADPF
130, restou consignado, no voto do relator, que "a
Constituicao Federal se posicionou diante de bens
juridicos de personalidade para, de imediato, fixar
a precedencia das liberdades de pensamento e de
expressao lato sensu as quais nao poderiam sofrer
antecipado controle nem mesmo por forca do
Direito-lei, inclusive de emendas constitucionais,
sendo reforyadamente protegidas se exercitadas
como atividade profissional ou habitualmente
jornalistica e como atuacao de qualquer dos or
gaos de comunicacao social ou de imprensa. Isso
estaria conciliado, de forma contemporanea, com
aproibicao do anonimato, 0 sigilo dafonte e 0 livre
exercicio de qualquer trabalho, oficio, ou profissiio;
aposteriori, com 0 direito de resposta e a reparacao
pecuniaria por eventuais danos ahonra e aima
gem de terceiros, sem prejuizo, ainda, do uso de
acao penal tambem ocasionalmente cabivel, nun
ca, entretanto, em situaciio de maior rigor do que a
aplicavel em relacao aos individuos em geral",

E esta conclusao e a mesma que se extrai
par meio de uma herrneneutica escorreita do
texto constitucional.

A interpretacao das normas constitucio
nais impoe-se aos agentes do estado, possibili
tando 0 escorreito exercicio funcional, atraves
da concretizacao dos comandos constitucio
nais. Essa necessidade interpretativa, portan
to, se dirige a todas as esferas de poder, bus
cando 0 real alcance das normas supremas. 0
legislador a concretiza atraves da expedicao
de normas gerais abstratas, em consonancia
com a Constituicao, regulamentando-a no
que for pertinente. 0 Poder ludiciario, atraves
de sua aplicafiio no caso concreto, solvendo os

(onilitos de interesses. 0 Poder Executivo, por
suu vez, dando fiel execucao a lei, atraves da
pratica de atos adrninistrativos' .

No caso, irnprescindivel que se extraia 0 verda
dciro alcance dos dispositivos constitucionais, por
meio da devida interpretacao de seu texto. Diversas
s.io as correntes que surgem para dar parametres a
serern seguidos na busca pela devida concepcao das
uorrnas constitucionais'. Observa-se, contudo, que
I: no entrelacamento destas teorias antag6nicas que
sc extraem os marcos para uma eficazhermeneutica
constitucional. Ressalta-se, pela importancia no es
tudo da materia, que a "interpretacao da constitui
~'iio e interpretacao-concretizacao de uma hard-law,
l' nao de uma soft-law: as regras e prindpios cons
titucionais sao padroes de conduta juridicamente
vinculantes e nao simples directivas praticas'".

Doutrina ]. ]. Gomes Canotilho que a con
cretizacao em si s6 se completa atraves da elabo
rafao da norma de decisao, para aplicacao aos
casos concretos," mediante (1) a criacao de uma
disciplina regulamentadora (concretizacao le
gislativa, regulamenta); (2) atraves de uma sen
tcnca ou decisiio judicial (concretizacaojudicial);

I "A interpretacao da Constituicao cexercida por orgao
dos tres Poderes estatais. C... ) cada urn deles precisa
dcterminar ° conteudo de normas constitucionais
no desempenho de suas atividadcs. A interpretacao
constitucionallcgislativa impoe-se em divers as situ
acoes C•••). A interpretacao constitucional pelas Casas
do Congresso, por Assernbleias Legislativas e Cama
ras Municipais eindispensavel para que exercitem sua
atividade legislativa nos limites da Lei Maior C.••) . A
interpretacao constitucional administrativa e leva
da a efeito pelo Poder Executivo , notadamente para
pautar a propria conduta C. ..). A interpretacao consti
tucional judicial C•••) se delpela aplicacao direta de um
preceptive constitucional (...)." Luis Roberto Barroso,
in lnterpretacao e Aplicacao da Constituiciio. Saraiva,
4' edicao, 2001, p. 116-117.

2 "As correntes interpretativistas apontam como limites
de cornpetencia interpretativa a textura sernantica e
a vontade do legislador. C... ) para as posicoes nao in
tcrpretativistas C•••) deve apelar-se para os substantive
values-justic;:a, igualdade, liberdade C...) a fim de per
mitir aos juizes uma cornpetencia interpretativa", J. J.
Gomes Canotilho, in Direito Constitucional e Teoria
da Constituicao, Almedina, 7a edicao, p. 1195-1196.

3 J. J.Gomes Canotilho, in Direito Constitucional e Teo
ria da Constituilfiio, Almedina, 7' edic;:ao, p. 1.199
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(3) atraves da pratica de actos individuais pelas

autoridades (concretizacao administrativa)'",

Para que se chegue ao resultado final, nao raro

devem ser perseguidos os diversos niveis concre

tizadores: "a) nivel primario de concretizacao, os

principios gerais e especiais, bern como as normas

da constituicao que densificam outros principios, b)

nivel politico-Iegislativo,a partir do texto da norma

constitucional, os orgaos legiferantes concretizam,

atraves de decisoes politicas com densidade norma

tiva - os actos legislativos-, os preceitos da cons

tituicao: c) nivel executivo e jurisdicional, com base
no textoda norma constitucional e dassubsequentes
concretizacoes desta a nivellegislativo, tambem a ni
velregulamentar, estatutario), desenvolve-se 0 traba
lho concretizador, deforma a obter uma norma de
decisao solucionadora dosproblemas concretes":

Sendo indispensavel para que se concretizem

os comandos constitucionais a interpretacao dos

alcances de suas normas, foi criado pela doutrina

urn catalogo dos principios topicos da interpreta

cao constitucional, aplicavel aos diversos estratos.

Listam-se, dentre outros, os prindpios da uni

dade da constituicao, da forca normativa; da justeza,

ou conformidade funcional; da concordancia prati

ca ou harmonizacao e da maxima efetividade.

o principio da unidade da constituicao

impoe ao interprete, para buscar 0 alcance das

normas dispostas no ordenamento superior, que

faca uma interpretacao sistematica do texto. Por

ser a Constituicao una, a concretizacao da mes

rna deve se dar de forma a que se preserve a sua

integridade. A extracao do significado da norma

deve preservar a eficacia das demais, existentes

no mesmo sistema normativo. "0 principia da
unidade obriga 0 interprete a considerara consti
tuicao na sua globalidade e a procurar harmoni
zar osespacos de tensiioexistentes entre as normas
constitucionais a concretizar (...). Dai que 0 inter

prete deva sempre considerar as normas consti

tucionais nao como normas isoladas e dispersas,

-l J. J. Gomes Canotilho, in Direito Constitucional e Teo
ria da Constituicao, Almedina, 7a edicao, p. 1.221.

5 J. J. Gomes Canotilho, in Direito Constitucional e Teo
ria da Constituilfiio, Almedina, 7' edic;:ao, p. 1.222.
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mas sim como preceitos integrados num sistema
interno unitario de normas e principios'".

Sendo a Constituicao una, por conseguinte,
ao se buscar 0 alcance de norma determinada,
devem ser levadas em conta todas as outras que
igualmente encontram-se tipificadas no Texto Su
perior. Dai vern a lume 0 principio da concordan
cia pratica ou harmonizacao. As normas, portanto,
devem ter seu significado, serem interpretadas, de
modo a ruio privaras demais de valia. "Subjacente
a este principio esta a ideia do igual valordos bens
constitucionais (...) que impede, como solucao, 0

sacrificio de uns em relacao aosoutros".
Compondo 0 rol do catalogo-topico de inter

pretacao, 0 principio da maxima efetividade e "(...)
operativo em relacao a todas e quaisquer normas
constitucionais'". Impende, a sua observancia,
que na interpretacao de uma norma constitucio
nal deva tentar-se extrair a maior eficacia possivel.
Ainda que pareca negar os principios supracita
dos, tal nao se da, Observados os principios da
unidade e harmonizacao, 0 conceito arrancado da
norma devera ser dado 0 mais abrangente plausi
vel. 0 principio e valorado, uma vez preservada a
eficacia das demais normas constitucionais.

No direito positivo brasileiro, tern assento
constitucional, assim como a liberdade de ex
pressao e de imprensa, 0 principio da dignidade
da pessoa humana e 0 direito a preservacao da
honra, 0 que implica na interpretacao conjunta
dos dispositivos normativos.

Art. 1° A Republica Federativa do Brasil,
formada pela uniao indissoluvel dos Es
tados e Municipios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Dernocratico de
Direito e tern como fundamentos (...) III
- a dignidade da pessoa humana;

Art. 5° Todos sao iguais perante a lei, sem
distincao de qualquer natureza, garantin
do-se aos brasileiros e aos estrangeiros resi
dentes no Pais a inviolabilidade do direito a

6 J. J. Gomes Canotilho, in Direito Constitucional e Teo
ria da Constituicao, Almedina, 7' edicao, p. 1.224.

7 J. J. Gomes Canotilho, in Direito Constitucional e Teo
ria da Constituicao, Almedina, 7' edicao, p. 1.225.

8 J. J. Gomes Canotilho, in Direito Constitucional e Teo
ria da Constituicao, Almedina, 7' edicao, p. 1.224.

vida, aliberdade, aigualdade, aseguran<;:a e
apropriedade, nos termos seguintes (...) X
sao inviolaveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado
o direito a indenizacao pelo dano material
ou moral decorrente de sua violacao;

Nao se pode olvidar que a honra e a imagem
sao direitos inviolaveis do individuo, Porem, seu
a1cance nao e irrestrito, uma vez que dependem,
igualmente, da conduta do sujeito, nao havendo
como ser preservada de forma absoluta.

Porem, harmonizando os preceitos normati
vos, extrai-se que devera se preservar, ao maximo, a
honra objetiva e subjetiva do homem, 0 que impli
ca mais urn padrao constitucional a ser observado,
no exercicio dos direitos individuais e coletivos.

Dissertando sobre essa garantia, leciona

Jose Afonso da Silva:

o mesmo dispositivo em analise (art. 5°, X)
declara inviolaveis a honra e a imagem das
pessoas. 0 direito apreservacao da honra e
da imagem, como 0 do nome, nao caracte
riza propriamente urn direito aprivacidade
e menos aintimidade. Pode mesmo dizer
se que sequer integra 0 conceito de direto
avida privada. A Constituicao, com razao,
reputa-os valores humanos distintos. A
honra, a imagem, 0 nome e a identiodade
pessoal constituem, pois, objeto de urn di
reito, independente, de personalidade.

A honra eo conjunto de qualidades que ca
racterizam a dignidade da pessoa, 0 respeito
dos concidadaos, 0 bom nome, a reputacao.
E direito fundamental da pessoa resguar
dar essas qualidades. A pessoa tem 0 direito
de preservar a propria dignidade - adver
te Adriano de Cupis - mesmo ficticia, ate
contra ataques de verda de, pois aquilo que
e contrario adignidade da pessoa deve per
manecer um segredo dela propria?

Assim, de forma a extrair 0 verdadeiro a1can
ce do direito de imprensa, uma vez estabelecido
o sigilo dos atos processuais, em favor da preser
vacao da intimidade e da honra, nao hi como se
admitir a publicacao de tais dados. 0 principio

9 Jose Afonso da Silva, in Curso de Direito Constitucio
nal Positivo, Malheiros, 19' edicao, p.212.

herrneneutico da unidade da constituicao nao
da margem a interpretacao diversa, sob pena de
despir de valia as demais garantias.

Deveras, sem essa observancia, as garantias
nao sobreviveriam, ou teriam a sua eficacia di
minuida, uma vez que nao ha forma mais abrup
ta de violacao a honra e a intimidade do que a
revelacao dos fatos por meio da imprensa.

A se pensar de forma diversa, a unica con
clusao a que se chega e de uma ilogicidade pa
tente. Restariam protegidos esses direitos ape
nas em relacao aos demais individuos. Contudo,
em se repassando as inforrnacoes a imprensa, a
protecao se esvairia, autorizando-se sua divul
gacao e publicacao irrestrita.

A novel redacao dada ao art. 93, IX da CF,
estabelecendo que "todos os julgamentos dos or
gaos do Poder Iudiciario serao publicos, e funda
mentadas todas as decisoes, sob pena de nulidade,
podendo a lei limitar a presen~a, em determina
dos atos, as proprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservacao
do direito a intimidade do interessado no sigilo
nao prejudique 0 interesse publico a informacao",
deve igualmente ser lida em cotejo com as demais,
nao podendo 0 interesse publico a informacao se
sobrepor as demais garantias constitucionais.

Ademais, ainda que a sua leitura isolada in
dique que 0 direito a informacao deve ser va
lorado em detrimento do direito a intimidade,
trata-se de norma constitucional derivada, que
devera ser lida cum grano salis.

Estabelecia a redacao original que "todos
os julgamentos dos orgaos do Poder Iudiciario
serao publicos, e fundamentadas todas as deci
soes, sob pena de nulidade, podendo a lei, se 0

interesse publico 0 exigir, limitar a presen~a, em
determinados atos, as proprias partes e a seus
advogados, ou somente a estes".

Ou seja:a norma primaria nao fazia a gradacao
entre 0 direito a intimidade e 0 interesse publico a
informacao, estabelecendo escalade valores e a pre
ponderancia do segundo em relacao ao primeiro.
Deixava aberta a possibilidade de sigilo, e a tarefa
interpretativa para 0 legislador e 0 julgador, deven
do haver 0 cotejo das normas constitucionais em
conjunto, notadamente com as garantias previstas
no art. 5° e incisos da CF.

I Jornada de Direito Admlnistr tlvo

Sendo essas gar antias clausulas petreas, a
teor do disposto no art. 60, paragrafo 4°, IV, da
CF, a interpretacao da novel redacao dada ao
art. 93, IX, nao pode ser meramente gramatical,
sob pena de inconstitucionalidade.

Acresca-se que a regra do art. 5°, LX, estatui
"que a lei so podera restringir a publicidade dos
atos processuais quando a defesa da intimidade
ou 0 interesse social 0 exigirem"!", 0 que leva a
conclusao que a norma derivada, se lida literal
mente, violou materialmente a constituicao,

Observa-se, inclusive, ser desnecessaria essa
previsao normativa, autorizando ao Poder Judi
ciario determinar 0 sigilo de certos atos. Como
ja vimos por meio da analise acurada do texto
constitucional, resta claro que cabe ao judiciario
concretizar a norma, na aplicacao ao caso con
creto, nao se limitando, por conseguinte, as hi
poteses de sigilo legalmente disciplinadas.

No julgamento da Rcl9428, 0 E. STF entendeu
cabivel, inclusive, acao inibitoria para vedar a pu
blicacao de tais informacoes, por meio da impren
sa. Deveras, havendo urna decisao judicial previa
que determinou 0 sigilo, estabeleceu esta, de forma
expressa, a impossibilidade de sua divulgacao, sob
pena de se tratar de decisao despida de eficacia,

Restou assim ementada a decisao:

EMENTA: LIBERDADE DE IMPRENSA.
Decisao liminar. Proibicao de reproducao
de dados relativos ao autor de acao inibi
t6ria ajuizada contra empresa jornalistica.
Ato decis6rio fundado na expressa invo
cacao da inviolabilidade constitucional de
direitos da personalidade, notadamente 0

da privacidade, mediante protecao de sigilo
legal de dados cobertos por segredo de jus
tica. Contraste te6rico entre liberdade de
imprensa e os direitos previstos nos arts.
5°, incs. X e XII, e 220, caput, da CF. Ofen
sa a autoridade do acordao proferido na
ADPF nv 130, que deu por nao recebida a
Lei de Imprensa. Nao ocorrencia. Materia
nao decidida na ADPF. Processo de recla
macae extinto, sem julgamento de rnerito.
Votos vencidos. Nao ofende a autoridade
do acordao proferido na ADPF n- 130, a
decisao que, proibindo a jornal a publica-

10 Art. 155 do CPC; Art. 792, paragrafo 1°,do CPP.
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riia de fatos relativos ao autor de acao ini

bitoria, se fundou, de maneira expressa, na

inviolabilidade constitucional de direitos

da personalidade, notadamente 0 da priva

cidade, mediante protecao de sigilo legal de

dados cobertos par segredo de justica.

Deve se ressaltar que 0 alcance da protecao
constitucional e tao amplo, que, tratando-se de

dados que nao for am sequer submetidos pre

viamente ao crivo do poder judiciario, que os

qualificou como sigilosos, alberga-se a prote

cao, nos termos do art. 20 do C6digo Civil", 0

que se did da hipotese de dados cuja decisao

11 Art. 20. Salvo se autorizadas, au se necessarias aadminis
tracao da justicaau amanutencaoda ordem publica, a di
vulgacao de escritos, a transmissaoda palavra, ou a publica
cao, a exposicao ou a utilizacao da imagem de uma pessoa
poderao serproibidas,a seu requerimento e sem prejuizo da
indenizacaoque couber, setheatingirema honra, a boafama
au a respeitabilidade, ou se sedestinarem afins comerciais.
Nesse senti do, 0 acordao do TJDFT, Apelacao Civel
20070110365605APC, sa Turma:
CIVIL. A<;:Ao DE INDENIZA<;:Ao POR DANO
MORAL. PUBLICA<;:AoDE MATERIA OFENSIVA
POR MElO ELETRONICO. INTERNET. BLOG E
JORNAIS 'ON-LINE'. VIOLA<;:AO DA HONRA DO
AUTOR (ART. 5°, INC. X, CF). LIMITES DE FIXA
<;:AO DO QUANTUM INDENIZATORIO. MINO
RA<;:AO. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO.
- A VEICULA<;:AoDE MATERIA OFENSIVA POR
PERIODICO LOCAL, LEVADA AO CONHECI
MENTO DO SEU PUBLICO SEM A DEVIDA CAU
TELA, SEM VERIFICAR DILIGENTEMENTE SUA
FONTE, REVELA QUE EXORBITOU OS LINDES
DA PROPRIA LIBERDADE DE IMPRENSA (ART.
200, CF), ATENTANDO CONTRA UM DIREITO
INVIOLAVEL NA ESFERA INDIVIDUAL DO CI
DADAO (ART. 5°, X, CF), UM BEM DA VIDA A
SERPROTEGIDO, DE MODO A ENSEJARA REPA
RA<;:Ao PELO DANO CAUSADO AO OFENDIDO.
- NA FIXA<;:Ao DO QUANTUM CORRESPON
DENTE AO DANO MORAL 0 JULGADOR DEVE
ATENTAR AO PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE,
EM FACE DA NATUREZA COMPENSATORIA,
SATISFATIVA - NAO DE EQUIVALENCIA - DA
INDENIZA<;:Ao E, DIANTE DO CASO CONCRE
TO, AVALIAR 0 GRAU DE CULPA E A CAPACI
DADE SOCIO-ECONOMICA DAS PARTES, VA
LENDO-SE, AINDA, DAS CIRCUNSTANCIAS EM
QUE OCORREU 0 EVENTO E AS CONSEQUEN
CIAS ADVINDAS A PARTE OFENDIDA.

previa ja determinou 0 resguardo das informa
coes, a sua nao divulgacao.

Partindo-se desta premissa, a unica alter
nativa que figuraria possivel para autorizar-se a
publicacao de atos revestidos de sigilo e a sus
tentacao de que tais dados nao seriam neces
sariamente sigilosos. au seja, de que a decisao
judicial extrapolou os limites constitucionais,
padecendo de vicio.

Como esta decisao nao atingiria terceiros,
nao faria coisa julgada em seu desfavor, auto
rizando-se 0 questionamento do acerto do de
cisum, em acao propria,

Por sua vez, a analise da responsabilizacao pela
publicacao nao pode ser feita sem atentar-se para a
responsabilizacao civil do estado, quando 0 agente
publico revela os dados acobertados pelo sigilo.

Nesse passo, para incidir a responsabilizacao
deve restar provada a acao ou ornissao que culmi
nou no vazamento da informacao,

au seja, nao se pode presumir a responsabi
lizacao do estado. a sigilo nao atinge as partes
processuais. Assim, nao so os agentes publicos
tern contato com a prova, mas tambem as partes
e os seus advogados.

Por certo que a depender da seara juridica,
notadamente a penal, em que 0 Ministerio Publi
co compoe urn dos p610s processuais, a tenden
cia e presumir a responsabilidade estatal. Con
tudo, esta presuncao nao sobrevive, atraves de
uma analise mais apurada do texto legal.

Analisemos a questao da quebra do sigilo
telefonico, por exemplo. Neste campo, a produ
cao da prova e feita, em sua maioria, por agen
tes publicos, Assim, em urn primeiro momenta,
poder-se-ia intuir que a divulgacao dos dados
teve origem em uma acao ou omissao estatal.

Nada obstante, nao se pode afastar a ocor
rencia de vazamento intencional, uma vez que a
parte contraria e seus procuradores, igualmente,
tern acesso aos autos, inclusive com a extracao
de copias, saindo a prova produzida da esfera
de protecao do poder publico; bern como a pos
sibilidade de obtencao de tais dados por meios
criminosos, como escutas clandestinas.

Assim, nao basta tratar-se de informacao aco
bertada pelo sigilo, para imputar responsabilidade
civil ao Estado. Deve haver prova da acao ou omis-

lilli, do duno e do nexo causal, nos termos preconi
1.ltdos 110 art. 37, paragrafo 6°, da CF, in verbis:

Art. 37. A administracao publica dire
ta e indireta de qualquer dos Poderes da
Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municipios obedecera aos principios
de legalidade, impessoalidade, maralida
de, publicidade e eficiencia e, tambem, ao
seguinte (00')

§ 6° - As pessoas juridicas de direito publi
co e as de direito privado prestadoras de
servicos publicos responderao pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causa
rem a terceiros, assegurado 0 direito de
regresso contra 0 responsavel nos casos de
dolo ou culpa.

Uma vez provada a acao ou omissao", gera
II necessaria responsabilizacao, cabendo a inde
l1iz,h;ao pelo dano moral ocasionado

Igualmente, 0 jornalista que de posse desses
dildos faz irrestrita divulgacao, devera ser igual
mente responsabilizado, nos termos da regra ge
rul prevista no art. 927 do C6digo Civil.

3 Conclusao

A liberdade de imprensa nao tern alcance
lrrestrito, devendo extrair seus limites por meio
de uma escorreita hermeneutica constitucional.
No que faz referencia aos processos judiciais
submetidos ao sigilo, 0 farto material probate
rio contido nao pode ser objeto de divulgacao,

I' No case de ornissao, nao adentraremos na questao
de tratar-se de responsabilidade objetiva, conforme
sustenta Maria Zanella de Pietro, in Direto Adminis
trativo, Atlas, 15" ed., 2003, ou subjetiva, nos termos
dos ensinamentos de Celso Antonio Bandeira de
Mello, in Curso de Direita Administrativo, Malhei
ros, 15" ed., 2003, p. 872-873: "Quando 0 dano foi
possivel em decorrencia de uma omissao do Estado
(0 service nao funcionou, funcionou tardia ou inefi
cientemente), ede aplicar-se a tearia da responsabi
Iidade subjetiva", Pessoalmente, entendo nao haver
substancial diferenca, uma vez que na hip6tese de
ornissao, nao havendo 0 dever de acao estatal, 0 que
se viola e0 nexo causal. Nao ea ornissao estatal que
causa 0 dano, uma vez que este nao teria 0 dever de
agir. Tratar-se-ia de responsabilidade objetiva, nao
configurada pela quebra do nexo causal.

I Jornada de Direito Administrativo

sob a alegacao de imprescindivel direito ainfor
macae, uma vez que viola outros direitos igual
mente protegidos em sede constitucional, como
o direito ahonra e aintimidade.

Quanto ao acesso ao material sigiloso, este
pode se dar por diversos meios, inclusive crimi
nosos, ou com a colaboracao de agentes publi
cos, que deveriam preservar 0 sigilo de tais in
forrnacoes. Nesse passo, uma vez comprovada
a acao ou omissao estatal, incide a responsabi
lizacao civil do estado pelo dano causado, sem
afastar-se a responsabilidade pessoal do jorna
lista que divulga 0 material obtido, pelos meios
de comunicacao.
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Exegese ao art. 10 da Lei 8.429/92 aluz da Constitulcao Federal de 1988

A Lex Fundamentallis Brasileira estabe1e

ceu, no § 4° do art. 37, que os atos de impro

bidade importariam em suspensao dos direitos
politicos, perda da funcao publica, indisponi
bilidade de bens e ressarcimento ao erario, na

forma e gradacao previstas em lei, sem prejuizo

da acao penal cabivel.
Da simples leitura do dispositivo cons

titucional e possive1 observar que nao restou
conceituado 0 que seria ato de improbidade,
limitando-se 0 poder constituinte originario a

delimitar as sancoes a serem impostas a quem
pratique ato de improbidade administrativa, de
terminando que lei infraconstitucional regula

mentasse a forma e gradacao da sancao,
A Lei Ordinaria 8.429, publicada em 2 de ju

nho de 1992, regulamentou 0 dispositivo cons
titucional, limitando-se a estabelecer 3 (tres)

modalidades (especies) de atos de improbidade
administrativa: atos que importem enriqueci
mento ilicito, causem prejuizo ao erario e que
atentem contra os principios da Administracao
Publica, sem, contudo, definir ato de improbida

de, prescrevendo, ainda, que as condutas referidas
nos arts. 9° e 11 da Lei 8.429/1992 seriam dolosas,
enquanto 0 art. 10 estipularia acao ou omissao
culposa, alem da dolo sa, havendo, em razao dis

so, quem aceite urn ato improbo culposo.
Frise-se que, ressalvados os casos em que a

responsabilidade objetiva esteja expressamente
prevista no ordenamento [uridico, e insuficiente a

mera demonstracao do vinculo causal objetivo en
tre a conduta do agente e 0 resultado lesivo. Faz-se

necessario demonstrar urn vinculo subjetivo unin

do 0 agente aconduta, e esta ao resultado.
o elemento subjetivo que deflagrara este e10

de encadeamento 16gico entre vontades, condu
ta e resultado, com a consequente demonstracao
da culpabilidade do agente, podera apresentar

se sob duas formas: 0 dolo ou a culpa.
Sustentamos que e inerente a conceituacao

de ato improbo, a principio, a ideia de dolo,

senao vejamos:

Jufza federal substituta Carina Catia Bastos de Senna

Etimologicamente, a palavra improbida
de deriva do latim improbitas, significando rna
qualidade, imoralidade ou malicia.

Segundo De Placido e Silva', improbidade
seria 0 atributo daquele que e improbo, ou seja,
aquele que e moralmente mau violador das re

gras legais ou morais.
A doutrina/ conceitua improbidade ad

ministrativa como acao ou omissao dolosa de
agente publico ou de quem de qualquer forma
concorresse para a realizacao da conduta ou,
ainda, se beneficiasse de qualquer forma da con
duta, com a nota de deslealdade, desonestidade
ou ausencia de carater, que viesse a acarretar,
conforme 0 caso, enriquecimento ilicito, lesao
ao patrimonio das pessoas juridicas menciona
das no art. 1° da Lei de regencia ou que violasse
os principios da Administracao Publica.

Por dolo se entende a violacao deliberada,
intencional, do dever juridico. Caracteriza-se
pela vontade de cometer uma violacao de direito.
Ja a culpa caracteriza-se pela falta de diligencia
que se exige do homem medic na observancia
de conduta administrativa, demonstrada atra
yes da negligencia, imprudencia ou impericia
ou, como conceitua Nucci", e 0 comportamento
voluntario desatencioso, voltado a urn determi
nado objetivo, licito ou ilicito, embora produza
resultado ilicito, nao desejado, mas previsivel,

que podia ser evitado.
Leciona Jose Antonio Lisboa Neiva" que

a conceituacao de ato de improbidade exige 0

I SILVA, De Placido e. Vocabulario [uridico. 10" edicao.
Rio de Janeiro: Forense, Volume 11,1987, p. 431.

2 FIGUEIREDO, Marcelo. Ob. cit., p. 104. Criticando
a equiparacao da improbidade it violacao da legalida

de.

3 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal.
2 ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p.216.

4NEIVA, Jose Antonio Lisboa. Improbidade Adminis
trativa - Legislacao Comentada Artigo par Artigo.
Doutrina, Legislacao e [urisprudencia, Niteroi, RJ: Im

petus, 2009. p. 7.

dolo, pois nao se pode admitir desonestidade,

deslealdade e corrupcao por negligencia, impru

dencia ou impericia, pois ninguern e desonesto

culposamente, por descuido ou impericia.

Citando Sergio de Andrea Ferreira, afirma

o suso doutrinador ser "evidente que os atos de

improbidade pressup6em conduta dolosa, pois

ninguern pratica atos de corrupcao, a nao ser

deliberadamente" .
No mesmo sentido doutrina de Marcal Justen

Filh05 para quem a configuracao da improbidade

depende da consciencia e da intencao de promover

as condutas improbas. Nao ha improbidade culpo

sa, 0 que nao significa exigir dolo especifico nem

cquivale a negar a diversidade de graus de consci

encia e reprovabilidade. 0 art. 10 alude a acoes ou

omiss6es de cunho culposo. Essa hip6tese apenas

pode ser admitida como geradora de responsabili

dade limitada, em situacao excepcional.

Destarte, conc1ui-se pela impossibilidade

de tipificacao de qualquer ato, como improbo,

se a conduta foi meramente culposa, embora a

doutrina dominante" defenda tese em sentido

contrario e haja precedentes do STr, no sen

tido de admitir a improbidade culposa, com

base em interpretacao literal do art. 10 da Lei

8.429/1992, quando a conduta (acao ou omis

sao) importar dano ao erario.

" FILHO, Marcal Justen. Curso de Direito Administrati
vo. 2" ed. rev. e atual. Sao Paulo: Saraiva, 2006, p. 700.

h MARTINS JUNIOR, Wallace Paiva. Probidade Ad
ministrativa. Sao Paulo: Saraiva, 2001, p. 204-205;
FAZZIO JUNIOR, Waldo. Atos de Improbidade Ad
ministrativa. 2" ed. Sao Paulo: Atlas, 2008, p. 81-82;
(~OMES, Jose Iairo, Apontamentos sobre a improbi
dade administrativa. Improbidade Administrativa: 10
Anos da Lei n.v 8429/1992. SAMPAIO, Jose Adercio
Leite Adercio Leite et al. (coord.). Bela Horizonte: Del
Rey, 2002, p. 268.

7STJ, REsp 604151/RS, 1" Turma, Rei. p/ac. Min. Teori
Zavascki, DJ 08/06/2006, p. 121.

MARTINS JUNIOR, Wallace Paiva. Probidade Admi
uistrativa. Sao Paulo: Saraiva, 2001, p. 204-205; FA
ZZIO JUNIOR, Waldo. Atos de Improbidade Adminis
trativa, p. 121-122; GOMES, Jose [airo. Apontamentos
sobre a improbidade administrativa, p. 268.

STJ, REsp 604151/RS, 1" Turma.
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Em razao da impossibilidade da existencia
de ato improbo culposo, uma parte da doutrina,
dentre tais doutrinadores encontramos Aristi
des Junqueira Alvarenga", sustenta a inconsti
tucionalidade do art. 10 da Lei de improbidade
administrativa, por entender estar exc1uida do
conee ito constitucional de improbidade admi
nistrativa a forma meramente culposa de con

duta dos agentes publicos,
Importante ressaltar que 0 Ministro Luiz Fux,

no julgamento do Recurso Especial 939.142/RJ9
,

posicionou-se no sentido de que a interpretacao
de uma improbidade administrativa por simples
culpa seria inconstitucional, pois a doutrina do
tema e assente que imoralidade e improbidade
devem se distinguir, posto ser a segunda especie
qualificada da primeira, conc1uindo-se pela in
constitucionalidade da expressao culposa cons
tante do caput do art. 10 da Lei 8.429/1992.

Perfilhamos corrente doutrinaria que, ado

tando a tecnica de interpretacao conforme a
constituicao, interpreta 0 dispositivo susa no
sentido de que a culpa prevista ne1e seria a gra
ve ou gravissima, equiparavel ao pr6prio dolo,
evitando 0 reconhecimento da inconstituciona

lidade do dispositivo legal.
o principio da interpretacao conforme a

Constituicao imp6e que no casu de normas po
lissemicas ou plurisignificativas (que admitem
mais de uma interpretacao) deve dar-se prefe

rencia ainterpretacao que the de urn sentido em
conformidade com a Constituicao.

Esse principio, corolario dos principios da
supremacia da constituicao e da presuncao de
constitucionalidade das leis, imp6e que: a) den
tre as varias possibilidades de interpretacao, de
ve-se escolher a que nao seja contraria ao texto
da Constituicao, b) a regra seja a nao declaracao

8 ALVARENGA, Aristides [unqueira. Reflexoes sabre
improbidade administrativa no Direito Brasileiro, in
BUENO, Cassia Scarpinella; PORTO FILHO, Pedro
Paulo de Rezende (coords.). Improbidade Administra
tiva: QuestOes Polemicas e Atuais. Sao Paulo: Malhei
ros, 2001, p. 89.

9 REsp 932.142, I" Turrna, Rei. originaria Min. Francis
co Falcao, rei. p/acordao Min. Luiz Pux, decisao por
maioria, DJ 10/0412006, p. 1.
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da inconstitucionalidade das leis, mas sim a con
servacao das leis: uma lei nao deve ser declarada
inconstitucional quando puder ser interpretada
em conformidade com a constituicao,

Nesse sentido e a doutrina de Marcelo Fi

gueiredo, quando afirma que ao que parece, 0 le
gislador infraconstitucional levou longe demais
o permissivo da Lei Maior, ausentes proporcio
nalidade e razoabilidade no dispositivo legal. As
sim, se nao inconstitucional, 0 dispositivo deve
ser interpretado conforme a Constituicao,

Sustenta Sergio de Andrea Perreira!" que,
quando a Lei 8.429/1992 alude a "acao ou omis
sao, dolosa ou culposa", e evidente que se esta
referindo ao dolo e aculpa grave ou gravissima,
culpa consciente, que a ele se equiparam, segun
do os mais lucidos conceitos de direito.

Para Jose Antonio Lisboa Neiva.!' admitir
improbidade administrativa baseada em culpa e
aceitar que 0 legislador infraconstitucional tern
a liberdade para, em integracao do § 4° do art.
37 da Constituicao Federal, dizer 0 que e impro
bidade de modo destoante com 0 seu conceito
historico e assimilado quando da elaboracao do
texto constitucional.

Por culpa gravissima se entende a ausencia
de previsao de urn evento que 0 seria por qual
quer homem normal. Ja na culpa leve, 0 evento
so poderia ser previsto com 0 emprego de uma
diligencia incomum, proprias daqueles que exer
cern atividades que pressup6em urn maior grau
de discernimento. Em posicao intermediaria,
esta a culpa grave, a qual se consubstancia na nao
previsibilidade de urn evento que 0 seria pelos
homens diligentes e responsaveis, qualidade esta
indissociavel dos gestores da coisa publica.

Afirma Emerson Garcia 12 que"em que pese
inexistir previsao normativa expressa, os graus
de culpa podem ser uteis por ocasiao da verifi-

10 FERREIRA, Sergio de Andrea. A Probidade na Admi
nistracao Publica - Revista da Escola da Magistratura
Regional Federal da 2" Regiao. Rio de Janeiro: Editora
America [uridica, 2002, volume 5, n. 1, p. 35.

II NEIV A, Jose Antonio Lisboa. Ob. cit. p. 70.

12 PACHECO ALVES, Rogerio. GARCIA, Emerson.
Improbidade Adminsitrativa. 4" ed. rev. e ampl. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 270.

cacao do grau de proporcionalidade que deve
existir entre 0 ato e sancao, bern como para fins
de dosimetria desta. Tratando-se de culpa leve,
em muitas situacoes sera possivel identificar

uma correlacao entre a reduzida previsibilidade
do evento danoso e 0 descumprimento dos de
veres do cargo em indices por demais insignifi

cantes, 0 que, em alguns casos, podera afastar a
propria incidencia da tipologia legal".

Pretendeu 0 poder constituinte originario,

com 0 fito de proteger a probidade adminsitra
tiva, ao estabelecer a norma insculpida no § 4°
do art. 37, sancionar mais severamente 0 agente
publico desonesto, nao 0 inabil.

Como ja ressaltado alhures, a palavra im

probidade tern 0 significado de rna qualidade,
imoralidade ou malicia. Improbidade seria 0

atributo daquele que e improbo, ou seja, aquele
que e moralmente mau, violador das regras le
gais ou morais. Esta diretamente ligado ao senti
do de desonestidade, incorrecao, rna indole.

Assim sendo, a conceituacao de improbi
dade exige 0 dolo, pois nao se pode admitir de
sonestidade, deslealdade e corrupcao por negli

gencia, imprudencia ou impericia.
Nao se quer dizer com isso que nao seja pos

sivel a responsabilizacao do agente publico inabil
pelo dano causado ao erario quando decorrente
de culpa (negligencia, imprudencia e impericia),
todavia, a responsabilizacao nessa hipotese de
vera ter como causa de pedir a responsabilidade
civil, com base no § 5° do art. 37, da Constitui
cao Federal de 1988, nunca com base no § 4° do
mesmo dispositivo citado, sendo, inclusive, im

prescritivel a pretensao,
Consequentemente, aluz do § 4°, do art. 37

da Constituicao Federal de 1988, somente e acei
tavel a responsabilidade pela culpa, em se tra
tando de improbidade administrativa, de modo

excepcional, quando 0 agente, agindo com rna
fe e deslealdade em relacao a instituicao a que
pertence, realiza conduta com desleixo e negli

gencia em relacao a coisa publica em tal nivel
que assume 0 risco de causar a lesao ao patri
mania publico, sendo equiparavel a sua acao ou
ornissao apropria atuacao dolosa.
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Restricoes aconcessao de medida liminar na Lei 12.016/2009

Resumo: 0 enfoque deste trabalho e exa

minar as principais modificacoes trazidas pela

Lei 12.016/2009 e que atingiram diretamente 0

exercicio do manejo do mandado de seguranca,

sobretudo as hipoteses de proibicao de conces

sao de medidas liminares. Como suporte teori

co, serao analisados os principais precedentes do

Supremo Tribunal Federal, nos quais a restricao

eo estabelecimento de caucao para concessao de

tutela de urgencia foram debatidos.

1 Introduc;ao

Definida como medida jurisdicional que tem

por objetivo obstar - preventivamente ou nao 

ate de autoridade ilegal ou praticado com abuso

de poder, que fira direito liquido e certo nao am

parado por habeas corpusou habeas data - art.

50, LXIX, da CF/88 e art. 10 da Lei 12.016/2009

- possui 0 mandado de seguran<;:a assento cons

titucional desde a Constituicao de 1934 e foi por

decadas regulado pela Lei 1.533/1951.
No ana passado, a Lei 1.533 foi revogada pela

Lei 12.016, de sete de agosto, a qual teve 0 merito

de consolidar os entendimentos jurisprudenciais

ja sedimentados em sumulas tanto do STJ como

do STF, mas, a par da vantagem de englobar em

um so diploma legal 0 regramento do mandado

de seguran<;:a, a Lei 12.016 ressuscitou entraves e

vedacoes para a concessao de medidas liminares

que jaziam em legislacoes esparsas, como a proi

bicao de concessao de medida liminar para en

trega de mercadorias provenientes do exterior,

antes estabelecida na lei 2.770/1956 e a possibi

lidade de fixacao, pelo magistrado, de caucao na

concessao da medida liminar.
A entrada em vigor da Lei 12.016 tem gera

do grandes discussoes no meio academico, tendo

sido alvo de acao direta de inconstitucionalidade

ajuizada pelo Conselho Federal da OAB - ADI

4296 - distribuida ao Ministro Marco Aurelio.

Jufza federal Cristiane Miranda Botelho

2 Liminar suspensiva do ato coator.
Requisitos. Faculdade de 0 juizo
exigir caucao, fianc;a ou deposito
para assegurar ressarcimento a
pessoa juridica

A primeira grande celeuma trazida pela Lei
12.016 e a previsao inserta no inciso III do art.
70, pela qual 0 juiz, ao examinar a medida limi
nar requerida pelo impetrante, podera exigir
caucao', fianca ou deposito, com 0 objetivo de
assegurar 0 ressarcimento da pessoa juridica:

Art. 7°Ao despachar a inicial, ordenara 0 juiz:

(...)
III - que se suspenda 0 ato que deu motivo
ao pedido, quando houver fundamento re
levante e do ate impugnado puder resultar
a ineficacia da medida, caso seja finalmen
te deferida, sendo facultado exigir do im
petrante caucao, fianca ou deposito, com
o objetivo de assegurar 0 ressarcimento a
pessoa juridica.

Muito embora a concessao da medida limi
nar nao esteja regulada no dispositivo constitu
cional que define 0 mandado de seguran<;:a 
art. 50, LXIX - nao hi sombra de duvidas que
esta medida de urgencia e insita adefinicao do
proprio rernedio constitucional, sendo 0 instru
mento por excelencia para realizacao da finali
dade protetora do direito liquido e certo, sanan
do a lesao ou impedindo que esta ocorra.

Os requisitos para 0 deferimento da medida
liminar, os quais tern 0 impetrante onus proces 
sual de sua demonstracao, sao, em primeiro lugar,
a configuracao da relevancia dos fundamentos e,
em segundo, 0 risco de dano irreparavel. Relevan
cia dos fundamentos pode ser bem compreendia

I Tal restricao nao e novidadc ja que figurou nas pri 
meiras edicoes da MP 1570. No entanto, em razao de
decisao do STF, na AD! 1576, a possibilidade de cau
cionamento nao mais constou das edicoes posteriores
da MP 1570 e que foi convertida na Lei 9.494/1997.

como a cornprovacao, de plano, da plausibilidade
dos fatos e que destes possam confluir as conse
quencias almejadas pelo impetrante. 0 risco da
demora e advindo da circunstancia de que, acaso
nao deferida ao impetrante a prestacao "in natu
ra" requerida, seguira 0 perecimento do direito,
com dano irreparavel ao postulante.

No ambito da medida liminar, esta-se dian
te do que e comumente denominado como "tu
tela de evidencia" ou "tutela do direito eviden
te". Com c1areza esc1arece Fredie Didier que
"tutela-se energicamente 0 direito em razao da
evidencia (aparencia) com que se mostra nos
autos. Nao releva, a principio, a natureza do
direito material posto em litigio. Privilegia-se,
sem duvida, a cornprovacao do dire ito alegado:
direito liquido e certo (provado documental
mente, conforme conceituacao atual): a liqui
dez e certeza indicam como 0 direito e apre
sentado em juizo, ou seja, se e ou nao passivel
de cornprovacao de plano'".

A supressao da possibilidade de tutela
imediata e eficaz dos direitos das pessoas afe
ta gravemente uma das dirnensoes em que se
proteja a atividade jurisdicional, estimula 0

arbitrio do Estado, eliminando urn poderoso
instrumento de protecao individual e coletiva
das liberdades publicas.

Desta feita, 0 estabe1ecimento de caucao para
o deferimento da liminar atrofia a grandeza cons
titucional do mandado de seguran<;:a, reduzindo-o
a urn simulacro, deixando direitos individuais sem
protecao real e reduzidos apromessa va e nao foi
essa a intencao da Constituicao Federal ao regular
o mandado de seguran<;:a.

o STF tern farta jurisprudencia, tanto em
sede de controle concentrado, como em sede de
controle difuso, em que se aferiu a inconstitu
cionalidade de diplomas que estabeleciam con
dicoes para 0 exercicio pleno do direito de acao,

~ DIDIER JUNIOR, Fredie. Liminar em Mandado de Se
guran~: natureza juridica e importancia hist6rica. Uma
tentavia de reenquadramento dogmatico em facedas ul
timas reformas processuais. Jus Navigandi, Teresina, ana
6, n. 56,abr. 2002.Disponivelem http://jus2.uol.com.br/
doutrina/texto.asp?id=2917. Acessoem: 28 jul.201O.
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para 0 manejo de recurso administrativo ou
mesmo para a concessao de medidas liminares.

Na ADI 1074, 0 STF dec1arou a inconsti
tucionalidade do art. 19 da Lei 8.870/1994, que
erigia 0 deposito previo como requisito proces
sual para acoes em se questionavam creditos tri
butarios lancados pelo INSS. Esta ADI lastreou
a surnula vinculante n. 28, segundo a qual: "E
inconstitucional a exigencia de deposito previa
como requisito de admissibilidade de a~ao judi
cial na qual sepretenda discutir exigibilidade de
credito trioutario",

]a 0 julgamento do RE 389.383, no qual foi
dec1arada a inconstitucionalidade dos §§ 10e 20

do art. 126 da Lei 8.213, conduziu aedicao da
sumula vinculante n. 21, que preve: "E inconsti
tucional a exigencia de deposito ou arrolamento
previos de dinheiro ou bens para admissibilida
de de recurso administrative", A garantia cons
titucional da ampla defesa afasta a exigencia do
deposito como pressuposto de admissibilidade
do recurso administrativo.

Por seu turno, na ADI 975 foi examinada
a constitucionalidade da MP 375/1993, que, a
pretexto de regular a concessao de medidas li
minares em cautelares e mandados de seguran
ca, acabou por preyer alguns obstaculos a sua
concessao, entre os quais 0 estabelecimento, se
necessario, como condicao de eficacia da medi
da, prestacao de garantia acauteladora - art. 50,
II. Naquela ocasiao, ficaram vencidos os Minis
tros Marco Aurelio, Carlos Velloso e Celso de
Mello e 0 dispositivo que impunha a prestacao
de garantia nao foi suspenso. Tal Medida Provi 
soria, no entanto, acabou perdendo eficacia, por
nao mais ter sido editada.

No entanto, a primeira edicao da MP 1570,
de 26 de marco de 1997, ao trazer modificacoes
aLei 8.437/1992, impunha no seu art. 20a pres
tacao de garanti a real ou fidejussoria, sempre
que houvesse possibilidade de a pessoa juridica
de direito publico vir a sofrer dano com a con 
cessao da liminar, tal qual a nova prescricao do
inciso III do art. 7° da Lei 12016/2009:

Art. 2° 0 art. 1° da Lei 8.437, de 30 de ju 
nho de 1992, passa vigorar acrescido do

seguinte paragrafo:
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§ 4° Sempre que houver possibilidade de

a pessoa juridica de direito publico reque

rida vir a sofrer dano, em virtude da con

cessao da liminar, ou de qualquer medida

de carater antecipat6rio, 0 juiz ou 0 relator

deterrninara a prestacao da garantia real

ou fidejuss6ria.

o relator da ADI era 0 Ministro Marco Aurelio

que, diferentemente de seu posicionamento na ADI

975, indeferiu a medida liminar, mas restou venci

do, tendo prevalecido 0 voto vencedor do Ministro

SepulvedaPertence.
Na fundamentacao do voto vencido do Mi

nistro Marco Aurelio, que se posicionou pela

constitucionalidade da exigencia da caucao, co

lhem-se tres razoes basicas pela constitucionali

dade do dispositivo: a garantia nao e novidade no

processo civil brasileiro, sendo hi muito prevista

no art. 804 do CPC, ao tratar do poder geral de

cautela do juiz; a segunda que 0 estabelecimen

to da caucao ficara ao cargo do prudente juizo

do magistrado; e terceira e ditada pela prepon

derancia do interesse publico sobre 0 particular.

Acrescentou ainda sua Excelencia que, por nao

se tratar de condicao ao exercicio da acao, mas

tao-somente aconcessao da medida liminar, nao

haveria rusga de constitucionalidade no disposi

tivo entao questionado.
Apesar da eloquencia dos fundamentos ex

postos, observo que andou muito bern 0 STF ao

deferir a medida cautelar e suspender 0 art. 2° da

aludida Medida Provisoria 1570.

Com dissemos anteriormente, a medida

liminar no mandado de seguranca e verdadei

ra antecipacao do conteudo da sentenca, na

medida em que hi uma coincidencia - ainda

que parcial - entre 0 que se antecipa e 0 que

o impetrante pretende ao final, protegendo-se

o que e conceituado como tutela da evidencia

ou tutela do direito evidente. Na tutela cautelar,

diferentemente, busca-se garantir a utilidade do

processo principal. Dai a possibilidade de cau

<;300 prevista no art. 804. Tutela cautelar e liminar

em mandado de seguranca, conquanto medidas

preventivas, porque voltadas a evitar ou mini

mizar efeitos do perigo, nao se confundem.

A proposito da diferenciacao ontologica da

tutela cautelar e tutela antecipatoria, esclarece

Fredie Didier3 com percuciencia:

Nada pode ser ao mesmo tempo algo e 0

seu oposto, conforme aplicacao singela

do principio da nao-contradicao - ou se

trata de cautelar, ou de antecipatoria, po is

tertium non datur. Em obra pioneira, Luiz

Guilherme Marinoni distinguiu uma da

outra, apondo como elemento principal da

distincao a satisfatividade; a atribuicao de

consequencias de direito material, inexis

tente nas verdadeiras medidas cautelares.

E conclui:

A liminar em mandado de seguranca an

tecipa os efeitos da futura sentenca que

decidir pela procedencia do pedido, sen

do, portanto, medida antecipat6ria.

Por outro lado, a imposicao de caucao pro

voca uma paralisia na coluna vertebral do reme

dio constitucional mais agil e eficiente no con

trole judicial dos atos administrativos e impoe

ao particular que sofre uma lesao a direito Iiqui

do e certo urn peso muito maior, qual seja obri

gacaode prestacao de caucao, para ver sustado 0

ato administrativo questionado.

Nao implica dizer que 0 interesse publico nao

tenha que ser sopesado pelo magistrado. No en

tanto, havendo ato administrativo ilegal ou que

por abuso de poder possa atingir direito liquido e

certo do particular, 0 dano quem sofre e este e nao

a pessoa juridica de direito publico. A protecao da

balanca pende, neste caso, para 0 impetrante que

demonstrou haver fundamento relevante para

suspensao do ato administrativo, hipotese em que

nao se condiciona aprestacao de garantia.

Demonstrada a relevancia dos fundamen

tos e, concomitante, 0 risco de dano, impoe-se

a concessao incondicionada da medida liminar.

Ao reves, nao configurados os requisitos, com

pete ao juiz indeferir a liminar.

3 Fredie Didier, ob. cit. p. 3.

3 Hip6teses de proibi~ao de concessao
de medidas Iiminares

A Lei 12.016, alem de ressuscitar a presta
<;300 de caucao que ficou enterrada na primeira

edicao da MP 1570/1997 ou na natimorta MP
375/1993, compilou hipoteses disciplinadas em
legislacoes esparsas em que era vedada a conces

sao de medidas liminares.
Atualmente, os casos em que e defesa a

concessao de medida liminar estao aglutinados

no § 2° do art. 7° e, por forca do § 5° do mesmo
dispositivo, essas proibicoes sao estendidas a
antecipacao de tutela a que se referem os arti

gos 273 e 461 do CPC :

Art. 7°

(...)

§ 2° Nao sera concedida medida liminar
que tenha por objeto a compensacao de
creditos tributaries, a entrega de merca
dorias e bens provenientes do exterior, a
reclassificacao ou equiparacao de servido
res publicos e a concessao de aumento ou
a extensao de vantagens ou pagamento de
qualquer natureza.

(...)

§ 5° As vedacoes relacionadas com a conces
sao de liminares previstas neste artigo se es
tendem atutela antecipada a que se referem
os arts. 273 e 461 da Lei n° 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - C6digo de Processo Civil.

3.1

Proibe-se a concessao de medida liminar

para cornpensacao de creditos tributaries.
Nesta quadra foi positivado 0 entendimento

jurisprudencial ja assente na Sumula 212 do
STJ, em face do qual nao vislumbro qualquer
vicio de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

l.m materia de compensacao, nao ha risco de
pcrecimento de direito e a relevancia do fun
damento, isoladamente, nao da lastro para a
concessao da tutela de urgencia,

3.2

A segunda restricao impede a concessao de

IiIII inar para equiparacao, reclassificacao de servi-
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dores publicos, bern assim a concessao de aumen
to, pagamento ou extensao de vantagens - antes
previstas nas Lei 4.348/1964 e 5.021/1966.

o objetivo da legislacao aqui foi adaptar 0
carater antecipatorio do mandado de seguran<;a
com a forma especial de execucao dos creditos
em face da fazenda publica. Segundo 0 art. 730
do CPC e 0 art. 100 da Constituicao Federal, os
debitos contra 0 estado, Uniao e municipios sao
satisfeitos por intermedio de requisicao de pa
gamento - precatorio ou requisicao de peque
no valor - motivo pelo qual 0 deferimento de
tutela que determinasse 0 pagamento imediato
de vencimento ou concessao de vantagem im
plicaria 0 esvaziamento da forma especial de
execucao contra a fazenda publica.

Nao por outro motivo 0 STF, ao apreciar a
ADC 4, que visou declarar a constitucionalida
de do art. 1° da Lei 9494, 0 qual, por sua vez,
estendia a tutela antecipada essas vedacoes de
concessoes de medidas liminares previstas na
Lei 4348/1964 e 5021/1966, pronunciou-se pela
constitucionalidade da restricao.

Importante distinguir que a proibicao aci
rna proscreve a concessao de liminares que or
denem a concessao de novas vantagens, equi
paracao ou reclassificacao ou ainda aumento
para servidores publicos, mas nao obstam, isso e
born que se frise, decisao judicial que determine
a implantacao de vantagem que antes existia no
contracheque do servidor, mas que the foi ile

galmente subtraida.

3.3

A terceira restricao e de maior interesse nas
questoes aduaneiras e que a nova lei do mandado
de seguran<;a ressuscitou a vedacao antes constante
da Lei 2770/1956 e impede, expressamente, medi
da liminar que determine a liberacao e entrega de
mercadorias provenientes do exterior.

Ocorre que nao e incomum os conflitos
entre 0 particular e a administracao fiscal adua
neira, sendo 0 mandado de seguran<;a 0 instru
mento processual mais utilizado para assegurar
a protecao a direito liquido e certo violado. Mas
ante a clara proibicao de concessao de medida
liminar tendente aliberacao de mercadoria pro
veniente do exterior, indago se ficaria alijado
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na propria Constituicao. A Lei n° 2.770.
de 1956, tambem impede a concessao de
medida Iiminar nas acoes e procedimen
tos judiciais que visem aliberacao de bens
oriundos do estrangeiro. 0 que a lei im
pede. entretanto, eque se conceda liminar
para liberacao de mercadoria introduzida
no Pais ilicitamente, casa em que nao ha
falar em direito liquido e certo . A invo
cacao, portanto, dessas leis, para justificar
a existencia de medida proviso ria objeto
desta acao, nao se justifica.

Conclusoes

Portanto, a restricao generica contida na

parte final do § 2° do art. 7° da Lei 12.016/2009
esbarra na garantia constitucional da inafastabi
lidade jurisdicao, nao podendo ser aplicada em
sua literalidade, sob pena de se alijar do crivo do
Poder [udiciario os atos administrativos em ana
dos da autoridade fiscal aduaneira.

4

1) A Lei 12.016/2009 teve 0 merito de reu
nir e condensar entendimentos jurisprudenciais
consolidados sobre a utilizacao do mandado de

seguranca, alern de corrigir algumas imprecis6es
no texto da revogada Lei 1.533/1951.

2) No entanto, ressurgiram diversos entra
yes aconcessao de medidas liminares, alern de se

prever urn complexo sistema recursal, munindo
a Fazenda Publica de urn arsenal defensivo con
tra decisao que acolha 0 pedido de liminar.

3) A possibilidade de se exigir medida acau
telatoria para evitar eventual dano apessoa ju
ridica de direito publico nao se coaduna com 0

ordenamento constitucional brasileiro vigente.

Se constatados os requisitos para 0 deferimento
da tutela de urgencia, esta deve ser deferida in
dependentemente de fianca ou caucao,

4) Sao constitucionais as restricoes que im
pedem compensacao tributaria em sede de limi
nar, bern como a concessao de aumentos para

servidores publicos. A primeira porque nao hoi
que se falar em perigo de dano e a segunda em
virtude do procedimento especial de satisfacao
de creditos pela Fazenda Publica - art. 100 da
CF/1988 e art. 730 do Cl'C,

5) A proibicao para se liberar, liminarmen
te, mercadoria proveniente do exterior deve ser

C..)
Tambern por isto, cfacilperceber que seria
inconstitucional uma medida provisoria
que profba a concessao de medida liminar
no mandado de seguranca. Repito: racioci
nio, evidentemente, nos caos em que a me
dida liminar cnecessaria,valedizer, nos ca
sos em que ocorrem os seus pressupostos,
que se orientam no rumo daquilo que, na
linguagem comum do foro, se denominam
fumus bani juris e periculum in mora.

C•..)

Nao me impressiona, Senhor Presidente,
a invocacao da Lei n° 5.021, de 1966, que,
no § 4° do art. 1°, estabelece que nao sera
concedida medida liminar para efeito de
pagamento de vencimentos e vantagens
pecuniarias, E que, nesse caso, a que a lei
fez foi simplesmente adequar a pagamen
to aforma de execucao especial contra a
Fazenda Publica, execucao constitucio
nal, portanto (CF 1967, art. 117; CF/88,
art. 100). Entao, parece-me constitucio
nal a lei que simplesmente impede forma
outra de execucao que nao aquela inscrita
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restritiva. Aquela epoca, 0 STF abdicou de seu

poder de decidir, em sede de controle concen
trado, sobre a constitucionalidade da MP 173,

mas permitiu que em cada caso concreto, no

ambito do controle difuso de constitucionalida
de, 0 magistrado decidisse sobre a constitucio
nalidade da referida medida provisoria.

2) ADI 295 foi ajuizada em face da MP 186,

de 13 de maio de 1990, que vedada a concessao
de medidas liminares e cautelares pelo prazo de

30 meses a contar de 15 de marco daquele ano.
a voto vencedor, do Ministro Marco Aurelio,

indeferiu a liminar e trouxe como fundamentos

as leis que tambern erigiam limitacoes aconces
sao de medidas liminares em mandados de se
guranc;:a, como a Lei 5.021/1966 e mesmo 0 art.

1°, B, da Lei 4.348/1964, que previa prazo de 120

dias para validade da liminar em mandado de
seguranca, Ficaram vencidos, em substancio

sos votos, os Ministros Paulo Brossard, Relator,
Carlos Velloso e Celso de Mello.

Do voto do Ministro Carlos Velloso cito esta
passagem que ilustra bern a contemporaneidade
de seus fundamentos:

retidas, mas nao estao apartados da protecao do
mandado de seguranc;:a. Com isso, sob 0 prisma
da razoabilidade, este tratamento gravoso a urn

setor ja suscita reflexoes,
A interpretacao que deve ser dada a res

tricao entao presente na Lei 2.770/1956 e que
foi reavivada pela Lei 12.016/2009 e que mais

se coaduna com a garantia do devido processo
legal e da inafastabilidade da jurisdicao, coloca

em plano bern restrito a vedacao da concessao
de medidas liminares para liberacao de bens e
mercadorias provenientes do exterior, restrin

gindo-as aos casos em que houver suspeita de
fraude ou que a mercadoria tenha sido introdu

zida no pais ilicitamente.
Essas sao exatamente as hipoteses em que a

jurisprudencia tern respaldado as retencoes proce
didas pelas autoridades adrninistrativas: subfatura
mento de mercadorias; falsificacao de documentos

necessaries ao embarque e desembarque (TRFl,
AGTAS 2009.01.000119069; ST], interposicao

fraudulenta de terceiros, REsp 1141785/RS, 1"Tur
rna, Ministro Benedito Goncalves, D]e 10.03.2010)
ou quando ha infracao punivel com pena de perdi

mento - art. 68 da MP 2158/2001.
Apesar de 0 STF nao ter sido provoca

do a examinar 0 conteudo da restricao da Lei
2270/1956, hoi dois precedentes lavrados em

passado recente e que merecem destaque, po is
examinaram exatamente a vedacao de conces

sao de medida liminar:
1) A AD! 223 foi ajuizada em face da MP

173/1990, que vedava concessao de medida li

minar em mandado de seguran<;:a, acoes ordi
narias e cautelares contra os pIanos econornicos

editados no governo Collor. Neste julgamento,
vencido 0 Ministro Celso de Mello, foi indefe
rida a medida cautelar para suspensao do dis

positivo que proibia a concessao da liminar. No
entanto, registrou 0 voto vencedor do Ministro

Sepulveda Pertence que tal indeferimento nao
prejudicava 0 exame do juiz, no caso concreto,
da propria constitucionalidade das restricoes ao

seu poder cautelar, podendo, acaso verificada a
inconstitucionalidade e presente os requisitos

da fumaca do born direito e do risco da demora,
conceder a liminar, deixando de dar aplicacao,
no caso concreto, a aludida medida provisoria

Escolade Magistratura Federal da 1a Regiao

da efetiva prestacao jurisdicional 0 importador

que, ja tendo obtido 0 certificado de classifica
cao de sua mercadoria para importacao, for sur

preendido com uma nova reclassificacao pela
Inspetoria da Receita Federal. E na hipotese de
greve dos auditores fiscais da Receita Federal?

Paralisado 0 desernbaraco aduaneiro, ficariam
retidas as mercadorias indefinidamente nos re 

cintos alfandegarios? Vislumbre-se ainda 0 caso
de retencao de mercadoria por pagamento a
menor do tributo. Nessas tres hip6teses, podera

o importador solicitar a liberacao de mercadoria

em sede de mandado de segurancai
Pela interpretacao estrita da nova Lei

12.016/2009, nao,

Mas isso tern de ser entendido cumgranu salis.
As sumulas 323 (e inadmissivel a apreen

sao de mercadorias como meio coercitivo para
pagamento de tributo) e 547 do STF vedam a

retencao de mercadorias como meio coercitivo
para pagamento de tributos, devendo a diferen

ca ser objeto de lancarnento a cargo do sujeito
ativo do tributo - neste sentido igualmente

ha entendimento pacificado no ambito do STJ.
AgRg no REsp 1176255/RS (STJ, 2" Turma,
Ministro Humberto Martins, D]E 03.10.2010).

Tem-se aqui motivo manifesto para concessao
e liberacao de mercadorias, ja que, possuindo a
Fazenda Nacional 0 dever de lancar 0 tributo,

nao deve reter mercadorias como meio de pres

sao ou coercao para sua cobranca.
Ademais, 0 risco de dano e iminente, da

das as altas tarifas de armazenagem, bern como
a possibilidade de perda de bens pereciveis ou

mesmo sua danificacao, situacao que levaria a
total imprestabilidade das aludidas mercadorias

para sua finalidade. a perigo da demora e pa
tente e, havendo fundamento relevante, penso

que a vedacao na concessao da medida liminar
ao importador ou exportador, frustra, por com

pleto, a plenitude do acesso aIustica,
Sob os ombros daqueles que lidam com 0

comercio exterior, foi posto urn peso excessivo
ou restricao que e suportada apenas por aqueles

que importam ou exportam, em franca discri
minacao com outros setores da economia, que,
igualmente, realizam contratos de compra e

venda e eventualmente podem ter mercadorias

50 51



A demora do controle de legalidade dos atos de aposentadoria pelo
TCU eo principle da conflanca legitima

52

Escola de Magistratura Federal da 1a Regiao

vista cum granu salis. Primeiro porque ha que
se verificar os motivos pelos quais houve a re
tencao da mercadoria pela autoridade fiscal,
na medida em que nao se admite retencao de
tributo como meio coercitivo para pagamento
de tributo. Segundo, porque constatada a pre
senca dos requisitos para a concessao da tutela
de urgencia - fundamento relevante e risco de
perecimento de direito, a proibicao em comen
to implicaria violacao expressa ao postulado da
inafastabilidade do controle jurisdicional do ato
administrativo da autoridade aduaneira. Tercei
ro, nao se pode conferir a uma categoria de ato
administrativo, no caso 0 aduaneiro, imunidade
ao controle pelo Poder [udiciario.

6) A interpretacao conforme da regra
contida na parte final do § 2° do art. 7° da Lei
12.016/2009 restringe a proibicao de liminar
concessiva para entrega de bens do exterior as
hipoteses de fraude, falsificacao no processo de
irnportacao das mercadorias ou quando se tra
tar de mercadorias cuja internacao no territorio

nacional seja ilicita ou vedada.
7) Em breve devera 0 STF examinar as re

centes modificacoes trazidas a lume pela nova
Lei do Mandado de Seguranca, ja que proposta
pelo Conselho Federal da OAB acao direta de
inconstitucionalidade - ADI 4296 - em face

de diversos de seus dispositivos.
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1 Introdu~ao

o Tribunal de Contas da Uniao "e orgao

auxiliar e de orientacao do Poder Legislativo,

embora a ele nao subordinado, praticando atos

de natureza administrativa, concernentes, basi

camente, a fiscalizacao'",

A proposito, a Constituicao Federal de 1988

dedicou uma secao inteira ao tema de fiscalizacao

contabil, fmanceira e orcamentaria, disciplinando a

atuacao das Cortes de Contas nos artigos 70 a 75.

Estatui 0 caput do artigo 71, da Carta Mag

na, que 0 Tribunal de Contas da Uniao tern a

funcao de auxiliar 0 Congresso Nacional no

exercicio do controle externo da Administracao

Publica, 0 qual consiste na fiscalizacao contabil,

financeira, orcamentaria, operacional e patrimo

nial da Uniao e das entidades da administracao

direta e indireta, quanta a legalidade, legitimi

dade, economicidade, aplicacao das subvencoes

e renuncia de receitas, conforme 0 disposto no

caput do artigo 70, do mencionado diploma.

No que interessa ao presente estudo, de

acordo com 0 artigo 71, inciso III, da Constitui

cao da Republica 1988, compete ao Tribunal de

Contas da Uniao "apreciar, para fins de registro,

a legalidade (00') das concess6es de aposentado

rias, reformas e pensoes, ressalvadas as melho

rias posteriores que nao alterem 0 fundamento

legal do ato concessorio".

No exercicio desta importante funcao consti

tucional, surgem diversas controversias juridicas,

cspecialmente em razao da costumeira demora

do Tribunal de Contas. Eque os atos administra

I ivos concessivos de aposentadoria, os quais serao

objeto de analise especifica neste artigo, geram
ljeitos ao Zongo do tempo em beneficio do servi

dor inativo, de maneira que 0 controle tardio da

I MORAIS, Alexandre de.DireitoConstitucional. 10. ed.
Sao Paulo: Atlas, 2002. p. 391.

Juiz federal substituto Daniel Carneiro Machado

legalidade dos mesmos prejudica a esfera juridica
do beneficiario, causando inseguranca juridica.

Neste contexto, sem pretender esgotar 0

tema, 0 presente artigo tern 0 prop6sito de
apresentar analise critica, aZuz do principio da
confianca Zegitima, da demora do controle de
legalidade pelo Tribunal de Contas dos atos de
aposentadoria e a possivel estabilizacao dos efei
tos juridicos dos atos eventualmente invalidos
perante os administrados.

2 0 registro de aposentadorias pelo
Tribunal de Contas - fun~ao de
flscaflzacao

Conforme ja dito, compete exc1usivamente
ao Congresso Nacional "fiscalizar e controlar,
diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os
atos do Poder Executivo, inc1uidos os da Admi
nistracao Indireta", consoante prescreve 0 arti
go 49, inciso X, da Constituicao Federal.

Dessa atribuicao decorre 0 controle externo
exercido pelo Congresso Nacional para a fisca
lizacao contabil, financeira, orcamentaria, ope
racional e patrimonial da Uniao e das entidades
da administracao direta e indireta, sendo esse
controle exercido com 0 auxilio do Tribunal de
Contas da Uniao (CF, art. 71), ao qual a Consti
tuicao estabeleceu inumeras atribuicoes.

o presente artigo se atera apenas ao contro
le de legalidade, para fins de registro, dos atos de
aposentadorias concedidas pela Administracao.

A funcao do Tribunal de Contas, vale desta
car, nao se reduz ao simples registro do ato con
cessivo, entendido apenas como a inscricao em
livro proprio ou equivalente.

A verdadeira incumbencia constitucional se
refere a apreciacao da legalidade do ato admi
nistrativo de concessao, verificando se 0 mesmo
foi praticado em conformidade com a legislacao
aplicavel, se e correto 0 fundamento legal que
o ensejou ou se foi cometida alguma irregulari
dade que 0 vicie. Isso porque as concessoes de
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aposentadoria sao atos juridicos administrati
vos cujos efeitos se prolongam no tempo, cons
tituindo-se em fonte de despesa publica.

Por essa razao 0 constituinte submeteu tais
atos aespecial forma de fiscalizacao de sua legali
dade (controle externo do Poder Legislativo), ao
entendimento de que apenas 0 controle interno
exercido pelos orgaos da pr6pria Administracao
nao seria suficiente para evitar possiveis equivo

cos, irregularidades e ilegalidades.

3 A natureza juridica do ato concessivo
de aposentadoria segundo
precedentes do Supremo Tribunal
Federal e 0 prazo decadencial

Importante destacar que 0 Supremo Tribunal
Federal deu peculiar tratamento juridico ao regis
tro pelo Tribunal de Contas, conferindo-lhe, alem
do status de ato fiscalizat6rio, carater integrativo

do ato administrativo da aposentadoria.
Conforme os votos proferidos nos julga

mentos dos Mandados de Seguran<;:a 24.958,2

24.997,3 25.015,4 25.036,5 25.037,6 25.090,7

25.095,8 todos impetrados contra atos prati
cados pelo Tribunal de Contas da Uniao, a
referida Corte Constitucional reiterou 0 en
tendimento jurisprudencial de que "0 ato de
aposentadoria configura ato administrativo
complexo, aperfeicoando-se somente com 0

registro perante 0 Tribunal de Contas. Subme
tido, pois, a condicao resolutiva, nao se operam
os efeitos da decadencia antes da integracao da

vontade final da Adrninistracao".
Com efeito, 0 ato administrativo comple

xo eaquele que somente se aperfeicoa ap6s a
manifestacao de todos os orgaos encarregadas

da sua formacao.

2 MS24.958-7/DF, RelatorMin.MarcoAurelio, j. 02.02.2005.

3 MS 24.997-8/DF, Relator Min. Eros Grau, j. 02.02.2005.

4 MS 25.0l5-l/DF; Relator Min. Eros Grau, j. 02.02.2005.

5 MS 25.036-4/DF, Relator Min. Eros Grau, j. 02.02.2005.

6 MS 25.037-2/DF, Relator Min. Eros Grau, j. 02.02.2005.

7 MS 25.090-9/DF,Relator. Min. Eros Grau, j. 02.02.2005.

8 MS 25.095-0/DF, Relator Min. Eros Grau, j. 02.02.2005.

De acordo com a licao do saudoso mes

tre Hely Lopes Meirelles, 0 ato administrativo

complexo seria "0 que se forma pela conjugacao

de vontade de mais de urn orgao administrati

vo", possuindo como caracteristica essencial
"0 concurso de vontades de orgaos diferentes

para a formacao de urn ato unico", de maneira

que somente se aperfeicoa "com a integracao da

vontade final da Administracao, e a partir deste

momenta eque se torna atacavel por via admi

nistrativa ou judicial"."

Portanto, para a Corte Suprema, 0 ato de

aposentadoria, embora ja seja apto a produzir

regularmente seus efeitos desde sua expedicao

pelo ente administrativo ao qual 0 servidor se

encontra vinculado, somente se completa com 0

registro pelo Tribunal de Contas.
Vale dizer, 0 registro pela Corte de Contas,

no controle de legalidade, nao seria urn ato ad

ministrativo autonomo, mas integrante do ato

concessivo da aposentadoria, 0 que impediria 0

transcurso do prazo decadencial para eventual

revisao ou cancelamento do beneficio pela Ad

ministracao na hip6tese de vicios.
Enfim, pela 6tica da estrita legalidade, 0

entendimento do Supremo Tribunal Federal

possibilita 0 cancelamento e/ou a revisao dos

atos concessivos de aposentadoria no caso

de indeferimento do registro pela Corte de

Contas em decorrencia de irregularidades,

mesmo que transcorrido prazo superior a 5

anos entre 0 ato originario da concessao e a

negativa do registro.
Conforme se vera no t6pico a seguir, to

davia, procedendo-se aponderacao de princi

pios constitucionais, os atos de aposentadoria

nao registrados pela Corte Contas, que produ

ziram efeitos regularmente em favor do admi

nistrado ap6s longos anos, podem ser manti

dos ainda que invalidos.

9 ME1RELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Bra
sileiro. 30. ed., atual. Eurico de Andrade Azevedo, Del
cio Balestero Aleixo e Jose Emmanuel Burle Filho. Sao
Paulo: Malheiros, 2005, p. 172.

4 0 principio da conflanca legitima e
a possibilidade de preservacao dos
atos administrativos invalidos

A despeito da ausencia do transcurso de
eventual prazo decadencial, conforme enten

dimento do Supremo Tribunal Federal, que

nao se pretende criticar neste estudo, a inercia
do Tribunal de Contas nao pode se sobrepor

aconfianca legitima estabelecida pelos efeitos
duradouros do ato administrativo, ainda que

imperfeito, que se pretendia registrar perante

a Corte de Contas.
Segundo 0 principio da confianca, se urn

ato administrativo, aparentemente legitimo,

e perpetrado pela Administracao Publica, ge
rando, no administrado a expectativa de conti

nuidade, dada a manutencao das condicoes nas

quais surgiu, ° ato deve ser estabilizado, ainda
que tenha por fundamento lei inconstitucional
ou ato normativo ilegal. 10

Ou seja, 0 interprete e 0 operador do direito

devem privilegiar 0 conceito de expectativa le
gitima em detrimento da estrita legalidade. "A

protecao da confianca parte da perspectiva do
cidadao, Ela exige a protecao da confianca do
cidadao que contou, e dispos em conformidade
com isso, com a existencia de determinadas re

gulacoes estatais e outras medidas estatais"."
Conforme ensinamento do Prof. Gomes

Canotilho, os principios da legalidade da admi

nistracao, da proibicao do excesso, da protecao
juridica e das garantias processuais nao se so

brepoern aos principios da seguran<;:a juridica e
da protecao da confianca dos cidadaos, que, por
sua vez, consistem em subprincipios concretiza

dores do Estado de Direito:

III ROCHA, Ludiana Carla Braga Pacanha; D1N1Z, Mar
cio Augusto de Vasconcelos, in A Administracao Pu
blica e 0 principio da confianca legitima, consultado
no seguinte endereco eletr6nico: http://www.busca
Iegis.ufsc.br /revistas/index.php/buscalegis/article/
viewFile/3260l/3l8l0.

II MAURER, Hartmut. Elementos de Direito Adminis
trativo Alemiio. Traducao de Luis Afonso Heck. Porto
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2001, p 68;
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o homem necessita de seguran<;:a para

conduzir, planificar e conformar aut6no

rna e responsavelmente a sua vida. Por

isso, desde cedo se consideram os princi

pios da seguran<;a juridica e da proteccao

da confianca como elementos constituti

vos do Estado de Diretto."

No mesmo sentido, impende destacar a li

<;:ao de Rafael Maffini, in verbis:

A legalidade administrativa nao pode ser

considerada como urn 6bice a inciden

cia do principio da protecao substancial

da confianca, mesmo quando se trata de

preservacao de condutas - ou seus efei

tos - invalidas, Isso porque, as nocoes

de Estado de Direito e de seguran<;:a juri

dica nao estao sob, mas sobre ou ao lado

do principio da legalidade, impondo-se a

ponderacao entre a legalidade e a segu

ranca juridica para que, em alguns casos,

essa ceda aprotecao da confianca com a

estabilidade das relacoes juridicas, ainda

que invalidas, Ademais, 0 fundamento

material da legalidade consiste justamen

te na busca por seguran<;a juridica, nao se

apresentando, pois, num fim em si mes

mo. Dessa forma, sempre que a legalidade

implicar em consequencias que se contra

ponham ao seu pr6prio fim material, qual

seja, a seguran<;a juridica, ted de ser pon

derada com outros valores, como e 0 caso

da protecao substancial da confianca, en

sejando tal ponderacao a possibilidade de

preservacao de atos ou efeitos decorrentes

de comportamentos invalidos."

A prop6sito, a ponderacao entre 0 princi

pio da seguran<;:a juridica, do qual 0 principio

da confianca legitima ecorolario, e 0 da legali

dade ja encontra amparo na jurisprudencia do

12 CANOTILHO, Jose [oaquim Gomes, Direito Constitu
cional. 7 ed. Coimbra: Livraria Almedina, 2000,p. 257.

13 MAFF1NI, Rafael. Principio da Protecao Substancial
da Confianca no Direito Administrativo Brasileiro.
Porto Alegre: Verbo [uridico, 2006, p. 223.
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Superior Tribunal de [ustica" 15 nos casos de

controversia sobre a mvalidacao de atos admi

nistrativos que produziram efeitos regularmente

em face da mercia da Administracao.

Tal posicionamento vern de encontro com os

estudos desenvolvidos pela Professora Weida Zan

caner, tratando do tema da invalidacao dos atos

administrativos, que, por oportuno, cabe destacar

neste estudo do principio da confianca, verbis:

o principio da legalidade, fundamento do

dever de invalidar, obriga a Administracao

Publica a fulminar seus atos viciados nao

passiveis de convalidacao. So que a inva

lidacao nao pode ser efetuada sempre e

indistintamente, com referencia a todas as

relacoes invalidas nao convalidaveis que

se apresentem ao administrador, em razao

das barreiras ao dever de invalidar.

Os limites ao dever de invalidar surgem

do proprio sistema [uridico-positivo, pois,

como todos sabemos, coexistem com 0

principio da legalidade outros principios

que devem ser levados em conta quando

do estudo da invalidacao.

14 "Na avaliacao da nulidade do ato administrativo, e
necessario temperar a rigidez do principio da legali
dade, para que se coloque em harmonia com os cano
nes da estabilidade das relacoes [uridicas, da boa-fe
e outros valores necessaries it perpetuacao do Esta
do de Direito". (REsp 45.522-SP, 1a Turma, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, DIU de 17.10.94).

15 "0 principio da legalidade da administracao constitui
apenas urn dos elementos do postulado do Estado de
Direito. Tal postulado contern igualmente os princi
pios da seguran<;:a juridica e da paz jundica, dos quais
decorre 0 respeito ao principio da boa-fe do favoreci
do. Legalidade e seguran<;:a juridica constituem dupla
manifestacao do Estado de Direito, tendo por isso 0

mesmo valor e a mesma hierarquia. Dai resulta que a
solucao para urn conflito concreto entre materia juri
dica e interesses ha de levar e conta todas as circuns
tancias que 0 caso possa eventualmente ter". (STJ,
RMS 407-MA, 1a Turma, rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, j. 07.08.91 in RDA 184-113/118 - trecho
extraido da doutrina de HANS-UWE ERICHSEN e
WOLFGANG MARTENS, ''Allgemeines Verwaltun
gsrecht", 6. ed., Bedim-New York, p. 240, traducao de
GILMAR FERREIRA MENDES, in "[urisdicao Cons
titucional", Sao Paulo: Saraiva, 1996, p. 261, nota 56).

Claro esta que 0 principio da legalidade
e basilar para a atuacao administrativa,
mas como se disse, encartados no orde
namento juridico estao outros principios
que devem ser respeitados, ou por se re
ferirem ao Direito como urn todo, como,
por exemplo, 0 principio da seguranra ju
ridica, ou por serem protetores do direito
comum dos cidadaos, como, por exemplo, a
boa-fe, principio que tambem visa protege
los quando de suas relacoes com 0 Estado.

Assim, em nome da seguranra juridica, si
metricamente ao que referimos quanta a
convalidacao, 0 decurso de tempo pode ser,
por si mesmo, causa bastante para estabi
lizar certas situacoes fazendo-as intocaveis.

Isto sucede nos casos em que se costuma
falar em prescricao, a qual obstara a inva
lidacao do ate viciado. Esta e, pois, uma
primeira barreira it invalidacao.

Por sua vez, 0 principio da boa-fe assume
importancia capital no Direito Adminis
trativo, em razao da presuncao da legiti
midade dos atos administrativos, presun

rao esta que s6 cessa quando esses atos sao
contestados, 0 que coloca a Administraciio
Publica em posicao sobranceira com rela

rao aos administrados. (.,.)

Com efeito, atos invalidos geram conse
quencias [uridicas, po is se nao gerassem
nao haveria qualquer razao para nos pre
ocuparmos com eles. Com base em tais
atos certas situacoes terao sido instau
radas e na dinamica da realidade podem
converter-se em situacoes merecedoras de
protecao, seja porque encontrarao em seu
apoio alguma regra especifica, seja porque
estarao abrigadas por algum principio de
Direito. Estes fatos posteriores aconstitui

rao da relacao invalida, aliados ao tempo,
podem transformar 0 contexto em que esta
se originou, de modo a que fique veda do a
Administradio Publica 0 exercicio do dever
de invalidar, pois [aze-lo causaria ainda
maiores agravos ao Direito, por afrontar a
seguranca juridica e aboa-j«.

Donde, nem sempre sera necessaria a inte

rarao do prazo dito prescricional para que
se deva reconhecer a estabilidade de uma
dada situarao quando fa tores outros con
correrem para exigi-lao Entao, a conjuga
rao do principio da seguranca juridica com

o da boa-fe pode gerar outra barreira ao
dever de invalidar. E 0 que sucedera, uma

vez decorrido prazo razoavel, perante atos
ampliativos de direito dos administrados,

nos casos em que haja no ordenamento ju

ridico alguma regra habil para proteger a
situacao e que the teria servido de amparo
se tivesse sido produzida sem vicio. (...)

Em resumo: as barreiras ou limites ao dever
de invalidar ou resultam do mero decurso
do tempo (a chamada prescricao) ou, nos
casos em que 0 ato invalido produziu situ

arao juridica ampliativa de direito ou con
cessiva de beneficio ainda nao sanada pela

completude do prazo dito prescricional, do
preenchimento cumulativo dos seguintes

requisitos: haver decorrido um certo lapso
de tempo desde a instauracao da relacao vi

ciada; existencia de uma regra ou principio
de Direito que the teria servido de amparo
se houvesse sido validamente constituida; e,

boa-jepor parte do beneficiario?"

No referido estudo da professora Weida
Zancaner, a seguranya juridica e a boa-fe do ad
ministrado impedem a invalidacao de atos ad
ministrativos apos determinado lapse de tempo
em que a Administracao se manteve inerte. 0
principio da confianca legitima, a toda eviden
cia, esta incluido na seguranya juridica e, como

tal, pressupoe a boa-fe do beneficiario do ate
para que este nao seja invalidado.

Nessa ordem de ideias, os requisitos da

protecao da confianca legitima se configuram
quando: a) existir atuacao aparentemente lici
La da Administracao Publica (caso contrario,
se 0 ate for ostensivamente ilicito, nao havera
duvida quanta asua invalidade); b) a Adminis
tracao objetivar situacao que produza estado de
confianca, na qual 0 administrado tenha essa
nocao, c) e, por fim, quando 0 beneficiario do
ate se mantem de boa-fe, nao tendo intencional

mente dado causa ailegalidade.
o estado de confianca incutido no benefici

ario do ate administrativo, data venia, legitima
us seus efeitos e confere estabilidade ao mesmo,

",Zancaner, Weida. Da Convalidacao e Invalidacao
dos Atos Administrativos, RT, 1990, p. 86-87;
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haja vista que perduraram por longo tempo em

face da inercia da Administracao Publica.
Portanto, e perfeitamente possivel a aplicacao

da protecao do principio da confianca legitima
nos casos de inercia do Tribunal de Contas quan

to ao registro do ate concessive da aposentadoria,

impedindo eventual invalidacao do ate adminis

trativo apos 0 transcurso de longo tempo.

5 Conclusac

o presente artigo pretendeu demonstrar que

o principio da confianca legitima milita em prol
dos administrados, e, ao lado do principio da le

galidade, caracteriza urn dos subprincipios inte

gradores do proprio conceito de Estado de Direi

to, devendo-se, no cotejo dos dois, prevalecer 0

da seguranya juridica "como imposicao da justica

material", ate porque "0 interesse publico prepon

derante esta precisamente na conservacao do ate

que nasceu viciado, mas que, apos, pela omissao

do Poder Publico em invalida-lo, por prolongado

periodo de tempo, consolidou nos destinatarios a

crenca firme na legitimidade do ato'""

Ora, se 0 beneficiario acreditava legitima

mente que recebia a aposentadoria de forma

regular, nao e dado aAdministracao Publica su

primir 0 pagamento apos longos anos, quando

ela propria se manteve inerte.
Destarte, a inercia do Tribunal de Contas

por periodo consideravel no exercicio do con

trole de legalidade, para fins de registro, dos atos

de aposentadoria, impedira a invalidacao do ate

viciado em prol da confianca incutida legitima

mente na esfera juridica do beneficiario.
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lntroducao

Em palestra que teve lugar no dia 11.03.2010,
durante a I Jornada de Direito Administrativo
da Escola de Magistratura Federal do Tribunal
Regional Federal da 1a Regiao, 0 Professor Lu
ciano Ferraz, da Universidade Federal de Minas
Gerais, mencionou a ideia de urn controle con
sensual da Administracao Publica, via Termo de
Ajustamento de Gestae, dizendo que ira propor
esse mecanismo em Tese de Doutorado em Di

reito que esta desenvolvendo.
A ideia anunciada pelo Palestrante inspira

o presente artigo, mas que tern a intencao de re
fletir sobre a composicao consensual de litigios
judiciais ja instaurados, e envolvendo entes da
Administracao Publica, especialmente 0 carater
marcadamente democratico de autocomposicoes
dessa natureza, ainda que de litigios ja submetidos
a crivo judicial, conforme ja se disse. Como afir
mam Joseph B. Stulberg e B. Ruth Montgomery,
o objetivo de urn processo de mediacao "e facilitar
o processo democratico de elaboracao de decisao
no qual as partes em disputa estao envolvidas". 1

Assumindo que nao so a mediacao, mas tam
bern outros mecanismos de autocomposicao de
litigios, como a conciliacao, facilitam 0 processo
democratico de elaboracao de decisao no qual as
partes estao envolvidas, e 0 caso de perguntar de
que democracia se trata, quando tais procedimen
tos sao bern realizados? Melhor dizendo, qual con
cepcao de democracia melhor descreve e melhor
justifica urn mecanismo de autocomposicao bern
sucedido? Restringindo ainda mais 0 problema:
a concepcao agregativa de democracia, ou a con
cepcao deliberativa de democracia? Elaborar uma
resposta, ainda que preliminar, a essa questao, com
foco no direito administrativo, e 0 objetivo geral do

I STULBERG,Joseph B. & B.Ruth Montgomery. Requi
sitos de planejamento para programas de formacao de
mediadores. Traducao de Maira Dias. In: Estudos em
Arbitragem, Mediacao e Negociaciio, vol. 2, p. 113.

Juiz federal David Wilson de Abreu Pardo

presente artigo, que se servira de casos exemplares

envolvendo entes da Adrninistracao Publica.

A importancia dos questionamentos se evi

dencia pela necessidade de esclarecer qual 0 cara

ter democratico implicado pelos mecanismos de

autocornposicao de litigios. Isso pode revelar 0 real

valor normativo dos mecanismos, a depender da

concepcao de democracia que melhor descreve

los e justifica-los, quando aplicados no ambito do

direito administrativo, 0 que e significativo para 0

Estado constitucional democratico,

1 Casas exemplares

a) A~ao civil publica visando a garantir
atendimento satisfat6rio e em tempo razoavel

a clientes de banco estatal

Acao civil publica/ ajuizada pelo Ministerio

Publico Federal - MPF com 0 objetivo de obri

gar a Caixa Economica Federal- CEF, em relacao

agendas localizadas no Estado do Acre, a adotar

as providencias cabiveis para que 0 atendimento

nas filas de caixa e outros servicos bancarios sejam

realizados no prazo maximo de 30 (trinta) minu

tos em dias normais, e de 45 (quarenta e cinco)

minutos em dias de vesperas de feriado, venci

mentos de tributos e pagamento de vencimentos

a servidores publicos; para implantacao de siste

ma de controle nas agencias, mediante senha a ser

entregue ao usuario, consignando data e horario

de chegada do cliente ao banco, bern como prazo

previsto para seu atendimento; para afixacao de

cartazes, em locais de facil visualizacao, esclare

cendo ao publico que 0 atendimento nos caixas se

dara nos tempos entao assinalados e indicando 0

numero do telefone do PRO CON/AC; para desti

nacao de urn caixa exclusivo devidamente sinali-

2 Processo n. 2007.30.00.003455-3 / 1" Vara Federal da
Secao Iudiciaria do Acre.
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zado para atendimento as pessoas com priorida

de, reservando, ainda, 0 minimo de 10% (dez por
cento) dos assentos para uso exclusivo de idosos,

gestantes, deficientes e pessoas com crianca de
colo, mobiliario adequado e sinalizacao adequada

para as pessoas portadoras de deficiencia fisica ou
mobilidade reduzida; para condena<;:ao da CEF ao
pagamento de danos morais difusos, no patamar

de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Dep i de todo 0 proce. arnento do Ieito,

ernpre com resistencia ao pedido pcla EF.
houve a de .ignaca de audiencia de concilia

cao , chegando as partes ao eguinte acordo,

homologado pelo [uizo:
1 - Em ate 06 (seis) meses, a CEF passara a

realizar 0 atendimento nas filas de caixa e outros

services bancarios no prazo de 30 minutos em dias
normais e 45 minutos em dias de vesperas de feria

do, vencimentos de tributos, pagamento de venci
mentos a servidores publicos e aposentados, tudo

sob pena de pagar 0 valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais) para cada consumidor lesado, ou seja, aten
dido alem do tempo, com pagamento direto ao

consumidor, no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis,

sem necessidade de nova acao judicial.
2 - Em ate 04 (quatro) meses, a CEF im

plantara sistema de controle nas agencias, me
diante senhas a serem entregues ao 1IS1Iario, em
que estejam con ignado a data e 0 horario de

chegada do cliente ao banco, 0 prazo previ 1

para seu atendimento, bern como 0 regi tro do
horario do efetivo atendirnento, que ervira para
o consumidor eventllalmente fazer prova de ter

sido lesado, ou seja, de ter sido atendido alern do
tempo do item anterior, para ser ressarcido no

valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).
3 - A CEF imediatamente afixara cartazes,

em locais de facil visualizacao, esclarecendo ao

publico que 0 atendimento nos caixas se dara no
maximo em 30 minutos, em dias normais, e em 45

minutos, em dias de vesperas de feriado e dias de
pagamenlo de vencirnento de servidores publi
co e apo cntado , bern como 0 nurnero do te

lefone do PROCON/AC, informando ainda os
termos do acordo. inclusive 0 valor da indeniza
<;:ao a ser concedida diretamente ao cliente even

tualmente lesado, a partir da violacao do prazo

estabelecido no item 1 do acordo.

4 - A CEF destinara caixa exclusivo devida

mente sinalizado para atendimento as pessoas
com prioridade, reservando, ainda, 0 minimo
de 10% (dez por cento) dos assentos para uso
exc1usivo de idosos, gestantes, deficientes e pes

soas com crianca de colo.
5 - A CEF imediatamente adotara mobili-

ario adequado para atendimento dos usuaries

nas condicoes do item anterior.
6 - Em ate 06 (seis) meses, a CEF fad a sina

lizacao adequada para as pessoas portadoras de

deficiencia fisica e mobilidade reduzida.
7 - Em ate 04 (quatro) meses, a CEF aumentara

para 10 (dez) 0 numero de funcionanos na bateria
de caixa na agenda principal da msututcao na cida

de de Rio Branco, Capital do Estado do Acre.
8 - Em razao dos termos anteriores. 0 MPF

desiste do pedido de condenacao da CEF em pa
gamento de danos morais difusos. no valor de

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
9 - A multa diana pelo descumprimento dos

termos do acordo e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
10 - A CEF fica com 0 encargo de informar

trimestralmente ao MPF, a partir da data de as
sinatura do acordo, sobre todas as providencias

adotadas em cada periodo. .

b) A~ao civilpublica visando aproteaio da
saude de servidores expostos ao DDT

Acao civil publica' ajuizada pelo Ministerio

Publico Federal - MPF, dentre outros pedidos,
com 0 objetivo de assegurar imediata assisten

cia medtco-hospitalar a vitimas de intoxicacao
decorrente do emprego de inseticidas a base de
diclorodifeniltricloroetano (DDT), enquanto
agentes de endemias da Funda<;:ao Nacional de
Saude - FUNASA, outrora Superintendencia de

Combate a Malaria - SUCAM, alern de compo
sicao de equipe voltada ao atendimento domici
liar das vitimas do DDT e sistema administrativo

de acompanhamento dos atendimentos presta
dos, fornecendo apoio logistico para viabilizar 0

agendamento de consultas e exarnes, 0 transpor

te e hospedagem dos pacientes e elaboracao de

3 Processo n. 2009.30.00.002365-0 / 1a Vara Federal da

Secao[udiciaria do Acre.

relat6rio c1inico individualizado. Vale destacar,
tambem, 0 objetivo de realizar avaliacao da sau

de de todos os servidores da FUNASA, por meio
de junta medica composta por profissionais es

tranhos ao quadro funcional da entidade.
o pedido de antecipacao dos efeitos da tu

tela foi parcialmente deferido, com obrigacoes

estipuladas a Uniao, FUNASA e Estado do Acre,
com base no entendimento, inclusive assentado

na jurisprudencia patria, de que todos os entes,
conjuntamente, tern 0 dever de fornecer assis
tencia medico-hospitalar. Isso porque 0 Estado,

como urn todo, imprimiu aos agentes excessiva
periculosidade, na consecucao de fim publica,
em favor do bem-estar geral, Sendo assim, 0 1'0

der Publico, em acao consorciada entre as unida
des global e federada, deve conferir a assistencia

medica necessaria, inclusive porque tal mister
integra suas atividades tipicas.

Alem disso, anotou-se na decisao que 0 liame

entre a manipulacao do DDT pelos agentes e as
enfermidades que os acometem se assentaria, em

cognicao sumaria, em dois fatos incontroversos:
(a) os agentes de saude efetivamente 0 utilizaram e
(b) 0 inseticida e t6xico e, por isso mesmo, deixou

de ser utilizado nas campanhas ernpreendidas, di
reta ou indiretamente, pela FUNASA. Finalmente,
quanta aurgencia, a decisao se baseou nas indica

coes de falecimentos e aflicoes, feitas na inicial e
nos documentos constantes de volumes apensos, a

denotar que a assistencia medica deveria ser forne
cida 0 quanta antes, a fim de evitar que 0 sofrimen

to fisico dos agentes de endemias fosse prolongado
e, sobretudo, para reducao das vitimas fatais.

Acontece que, passados alguns meses da con
cessao parcial da tutela pleiteada, foi noticiado nos

autos que a medida nao estava sendo integralmente

cumprida pelos Demandados, mas sem que hou
vesse indicacao precisa pelo Autor da acao das
questoes pendentes e ineficientes. Foi entao que

se designou audiencia de esclarecimentos e para
obtencao de acordo.entre as partes, e cuja motiva
cao foi a preocupacao em garantir 0 cumprimento

satisfat6rio da medida judicial que antecipou par
cialmente a tutela pleiteada. Na audiencia, em que

compareceram as partes e assessores tecnicos dos
l\rgaos envolvidos, bern como representantes da

associacao e os pr6prios servidores expostos, ao
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longo do tempo, ao DDT, chegou-se ao seguinte

acordo, coordenado e homologado pelo [uizo:
1. Criacao de uma Central de Coordenacao e

Atendimento aos beneficiados pela decisao liminar

do processo, constituida por urn assistente social
ou gestor publico do Estado do Acre e urn agen
te administrativo da FUNASA, que tenham com

preensao e entendimento das questoes envolvidas,
submetidos a Gerente do Departamento de Vigi

lancia em Saude e ao Gerente de Recursos Huma
nos da FUNASA, a fim de coordenar a execucao do

plano de trabalho e do termo de cooperacao entre
as entidades publicas, visando ao pronto e efetivo
cumprimento da liminar. Central de atendimento
com lugar em local a ser informado em consolida

cao de pendencias a ser entregue ao [uizo, mas com
primeira reuniao para consolidar as pendencias no

cumprimento da liminar ja designada para 0 dia
seguinte ao acordo, no Departamento de Vigilan
cia de Saude da Secretaria de Estado da Saude, reu

niao aberta e com possibilidade de participacao do

autor da acao e dos membros da comissao DDT.
A consolidacao das pendencias, com indicacao
precisa de suas solucoes, inclusive com prazos £1
xados de maneira prioritaria, a ser apresentada no
processo, no prazo de ate uma semana. Na conso
lidacao, definicao de organizacao do trabalho de

atendimento aos beneficiados pela antecipacao da
tutela, com detalhamento de forma de comunica

cao, publicidade, telefone para contato e nomes dos
tecnicos responsaveis pela central de atendimento,
que, recebendo as demandas dos beneficiados pela

tutela encaminharao as providencias e comunica
rao local, data e horario dos atendimentos medicos,

clinicos e hospitalares agendados.
2. Entrega dos medicamentos necessaries ao

tratamento das enfermidades sofridas pelos benefi

ciados mediante recibo, ou declaracao de sua indis
ponibilidade e nao entrega, com contrafe e envio de

c6pias dos registros acomissao coordenadora da
central de atendimento criada na forma anterior.
Entrega dos medicamentos de acordo com receitu

ario medico de profissional credenciado pelo SUS
e constantes da tabela do referido Sistema. Na con

solidacao das pendencias, 0 Estado do Acre infor
mara se vai passar a fornecer aos beneficiados pela
antecipacao da tutela medicamentos da tabela do

SUS, mas ministrados tambern por profissionais
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medicos da rede privada, conforme ato a ser expe

dido para essa finalidade.
3.Detalhamento da forma de trabalho da Junta

Medica, com sua reorganiza<;:ao e fixacao de calen
dario proximo e concentrado, para finalizacao dos
trabalhos iniciais constantes do plano inicial.

4. Solucao da pendencia relativa aos exames

neurologicos complementares, que dependem de
contratacao de instituicao ou profissional espe
cializado, de fora do Estado, ficando autorizada
a dispensa de licitacao para a contratacao. dado 0

carater de urgencia das medidas, conforme esta
belecido na decisao que antecipou a tutela.

5. Apresentacao das demandas dos benefi
ciados pela decisao aos profissionais medicos es
pecializados primeiro e diretamente a comissao
de coordena<;:ao da central de atendimento cria
da na forma do item 1, que fara 0 agendamen
to das consultas e exames, disso comunicando,

pronta e previamente, aos interessados.
6. Detalhamento da forma de atendimento

dos beneficiados residentes nos municipios do in
terior, para realizacao dos exames complementa
res, ficando estabelecido, todavia, que isso se dara
mediante equipe criada para essa finalidade e que
se deslocara ate 0 local de residencias dos benefi
ciados, ou, alternativamente, mediante transporte
dos beneficiados a Capital, constando, ainda, cro
nograma de realizacao das medidas, igualmente

em carater de prioridade e urgencia.
7. Obrigacao de elaborar e apresentar Plano de

A<;:ao para Atendimento Permanente dos Pacientes
do DDT, com base nos dados ja colhidos, como os
exames ja realizados e atendimentos medicos ate en
tao feitos, indicando acoes e procedimentos a serem
adotados, permanentemente, com 0 carater de prio
ridade emanado da decisao antedpatoria da tutela.

c) Reconhecimen!« de comunidade indigena
em a~iio civilpublica visandoaimpletnentac;:iio

de unidade de conversaciio ambiental

A<;:ao civil publica" ajuizada pelo Mtnisterio
Publico Federal- MPF, com 0 objetivo de obrigar
o Poder Publico (IBAMA e Uniao) a executar pla-

4 Processo n. 1998.30.00.002586-0 / l' Vara Federal da
Secao [udiciaria do Acre.

no de manejo em unidade de conservacao (Parque
Nacional Serra do Divisor - PNSD), localizada no
Estado do Acre, em regiao de fronteira com 0 Peru.
Apos decisao concessiva da medida liminar reque
rida e cumprimento de algumas determinacoes ali
contidas, como a identificacao efetivada area como
unidade de conservacao do tipo parque nacional,
mediante placa que informavam as restricoes le
gai a imperar no local, wn gmp de moradores
tradicionais pa sou a se autodenominar indigena,
afirmando ser descendentes dos indios Nawa, con

siderados extintos desde 0 inicio do seculo xx.
o IBAMA resistiu a pretensao do grupo

de moradores, requerendo realizacao de peri
cia antropol6gica, a fim de esclarecer a que 
tao , pois dnvidava da auto-identifica.;:ao etnica.
Preocupou-se com a integridade territorial e
ambiental da area do P SO, considerado por
pesquisadores como tendo uma das mais ricas
biodiversidades do planeta. E apesar da mercia
em executar 0 plano de manejo do Parque, prin
cipalmente sob a alegacao de escassez de recur
sos, 0 IBAMA nao pretendia abrir mao de parte
da regiao. Entendia que eventual terra indigena
encravada na unidade de conservacao nao se
submeteria as mesmas restricoes legais de um
parque nacional, nem seria proprio do grupo de
moradores que se dizia indigena a preocupacao

com a pre ·cr.'a~ao ambiental.
Realizada a prova pericial antropologica.

esta concluiu pela indianidade do grupo de
moradores, com base em pesquisa de campo
e bibliografica. realcando que 0 criterio da
auto-identifica<;:ao efundamental para 0 reco
nhecimento de grupos indigenas, conforme,

inclusive, regras de organismo das N acoes

Unidas, no caso, a OIT.
Nao obstante, 0 IBAMA continuou a resis-

tir a conclusao apontada pelo laudo, requerendo
esc1arecimentos da responsavel por sua elabo
racao, tendo 0 [uizo designado audiencia para
essa finalidade e aproveitado a ocasiao para ten
tar conciliar as partes, quanta a parte da area do
PNSD reivindicada como indigena por grupo
de moradores. As partes, inc1uindo diversos re
presentantes de entidades estatais e nao gover
namentais, em acordo unanime, reconheceram
a etnia "Nawa", bern como concordaram em

estabelecer os limites da terra indigena, assina
lando prazo para a identificacao e delimitacao
do territorio, assim como incumbiram a Fun
dacao Nacional do Indio - FUNAI e 0 IBAMA
de apresentarem em [uizo Convenio e Plano de
Trabalho para elaboracao de Plano de Manejo
especifico para a area.

2 Sobre os mecanismosde
autocomposlcao de Iitigios

Os mecanismos de autocomposicao sao de
finidos por Andre Gomma de Azevedo, citando
Zamora y Castillo, como as formas de "solucao,
resolucao ou decisao do litigio por obra dos pro
prios litigantes sem intervencao vinculativa de
terceiro", contrapondo-se a heterocomposicao,
em que um terceiro imparcial, juiz ou arbitro,
impoe os valores que definem 0 caso. Na auto
cornposicao, portanto, "a justica e alcancada a
partir da anuencia das proprias partes quanta
ao procedimento adotado e conteudo alcancado
pelo discurso argumentativo", pelo que a justica
decorre de valores consensuados.'

A adocao desses mecanismos e defendida
como forma de assegurar maior efetividade ao
ordenamento juridico processual, entendida a
efetividade nao apenas como maior celeridade
na resolucao do conflito, mas como funcao da
satisfacao das partes quanta ao resultado e ao
procedimento adotado para a adequacao dos
interesses inicialmente contrapostos. Certa
mente a prontidao do resultado po de integrar
a satisfacao da parte em relacao ao direito pro
cessual, mas 0 que se quer enfatizar e que ha
outros elementos tarnbem importantes nessa
funcao, como a consideracao do litigante de
haver participado competentemente da solucao
do problema que 0 envolvia.

Se por obra dos proprios litigantes ha a resolu
<;:ao da contenda, entao aqueles podem passar a se
entender como atores munidos de capacidade para
tratar diretamente e de maneira adequada das suas

'AZEVEDO, Andre Gomma de. Autocomposicao e
processos construtivos: uma breve analise de pro
jetos-piloto de mediacao forense e alguns de seus
resultados. In: Estudos em Arbitragem, Mediacao e
Negociacao, vol. 3, p. 138.
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proprias questoes, por meio da busca do consenso,
tornando possivel a construcao de relacoes sociais
mais integras e isentas de distorcoes hierarquicas,

Como escreveu apropriadamente Roberto
Portugal Bacellar, "com a implementacao de um
modele mediacional, complementar e consensual
de solucao dos conflitos, 0 Estado estara mais pro
ximo da pacificacao social e da harmonia entre as
pessoas"." Na verdade, este pode ser considerado 0

objetivo fundamental do Estado: a integracao poli
tiea e social justa dos individuos. A diferenca eque
isso se daria nao somente por meio da estruturacao
dos conhecidos orgaos constitucionais do estado
de direito (legislativo, executive e judiciario), mas
tambern no nivel das controversias de interesses
que em regra nao contestam a lei, mas pedem a sua
aplicacao para a solucao da contenda.

E novamente Andre Gomma de Azevedo
quem, de maneira expressiva, condensa essa
percepcao, citando agora Deborah 1. Rhode e
Robert Baruch Bush, ao escrever que os modelos
autocompositivos de solucao de litigios visam a
permitir que as partes "possam, por intermedio
de um procedimento participativo, resolver suas
disputas construtivamente ao fortalecer relacoes
sociais, identificar interesses subjacentes ao con
flito, promover relacionamentos cooperativos,
explorar estrategias que venham a prevenir ou
resolver futuras controversias, e educar as partes
para uma melhor compreensao reciproca"."

Assim descritos, os modelos autocomposi
tivos de solucao de litigios podem ser apresen
tados como processos democraticos de solu
cao de problemas das partes, pois permitem a

6 BACELLAR, Roberto Portugal. Poder judiciario e me
diacao. Mimeo, s.d., p. 222.

7 AZEVEDO, Andre Gomma de. Autocomposicao e
processos construtivos: uma breve analise de projetos
piloto de mediacao forense e alguns de seus resultados.
In: Estudos em Arbitragem, Mediacao e Negociaciio,
vol. 3, p. 146. Mais adiante, citando apenas a profes
sora Deborah Rhode, 0 autor escreve que "a maioria
dos estudos indica que a satisfacao dos usuarios com 0

devido processo legal depende fortemente da percep
cao de que 0 procedimento foi justo e que alguma par
ticipacao do jurisdicionado na selecao dos processos a
serem utilizados para dirimir suas questoes aumenta
significativamente essa percepcao de justica" (p. 147).
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igual consideracao dos seus interesses. fomen
tando, ao mesmo tempo, a capacidade politica

e juridica dos envolvidos.

3 Sobre a democracia agregativa e a
democracia deliberativa

Acontece que existem as mais diversas con
cepcoes de democracia, ainda que possam se
basear no ideal da igualdade. E a depender da
concepcao de democracia que melhor descrever
e justificar os modelos autocompositivos de so
lucao de litigios, a afirrnacao do valor dernocra
tico que estes modelos tern pode se tomar criti
cavel pela concepcao rival, revelando os limites

dos pr6prios processos analisados.
Com efeito, geralmente as concepcoes de

democracia atribuem peso igual aos interes
ses dos cidadaos, capacitando-os a apresentar
e promover seus interesses. 0 que pode dife
renciar uma concepcao de outra e a adicao de
criterios e exigencies adicionais. A concepcao
agregativa de democracia nao adiciona outras
exigencias, sendo definida como a que "insti
tucionaliza urn principio que exige a conside
racao igual para os interesses de cada membro;
ou, mais precisamente, a consideracao igual
junto com a 'suposicao da autonomia pessoal'
- a cornpreensao de que membros adultos sao
os melhores juizes e os defensores mais vigi
lantes de seus pr6prios mteresses"."

Ou seja, na concepcao agregativa, importa
apenas que os individuos persigam seus interesses
privados, na hora da decisao, 0 que para alguns a
torna inadequada para certas questoes de politi
ca, pois a tarefa desta "nao e somente eliminar a
ineficiencia, mas tambem produzir justica - urn
objetivo para 0 qual a agregacao de preferencias
pre-politicas e urn meio urn tanto improprio","

8 COHEN, Joshua. Procedimento e substancia na demo
cracia deliberativa. In: WERLE,Denilson Luis & MELO,
Rurion Soares (organizacao e traducao), Democracia
deliberativa. Sao Paulo: Esfera Publica, p. 120.

9 ELSTER, Jon. °mercado e 0 forum: tres variacoes na
teoria poHtica. In: WERLE, Denilson Luis & MELO,
Rurion Soares (organizacao e traducao). Democracia
deliberativa. Sao Paulo: Esfera Publica, p. 231-232.

Na concepcao deliberativa, "a democracia e
uma estrutura de condicoes sociais e institucio
nais que facilita a discussao livre entre cidadaos
iguais - proporcionando condicoes favoraveis
de participacao, associacao e expressao - e vin
cula a autorizacao para exercer 0 poder publico
(e 0 pr6prio exercicio) a essa discussao - es
tabelecendo uma estrutura que the assegura a
responsividade (responsiveness) e accountability
do poder politico por meio de eleicoes compe
titivas regulares, condicoes de publicidade, su
pervisao legislativa, e assim por diante'"!" Nessa
concepcao, 0 raciocinio publico e colocado no
centro da justificacao politica. Ao contrario da
concepcao agregativa, centrada exclusivamente
no interesse egoista dos pr6prios interessados,
a concepcao deliberativa exige a busca de razoes
que sao obrigat6rias aos outros, tambem reco
nhecidos como iguais e que tern compromissos

razoaveis alternativos.
Mas mesmo com essa definicao, nao se pode

entender a democracia deliberativa tao somente
como a estruturacao de urn processo igualita
rio por meio do qual sao tomadas as decisoes,
Joshua Cohen de maneira esclarecedora afirma
que essa concepcao exige mais do que atribuir
uma consideracao igual dos interesses dos ou
tros (caso da democracia agregativa), pois de
manda tambem a busca por razoes aceitaveis
para os outros, ainda que estes tenham compro
missos razoaveis alternativos. Essa exigencia e
denominada de principio da inclusiio deliberati
va. A ele se somam 0 principio do bem comum e
o principio de participaciio 11.

4 Autocomposi~ao de Iitigios envolvendo
a Administra~ao Publicae democracia:
o retorno aoscasos exemplares

10 COHEN, Joshua. Procedimento e substancia na de
mocracia deliberativa. In: WERLE, Denilson Luis &
MELO, Rurion Soares (organizacao e traducao). Demo
cracia deliberativa. Sao Paulo: Esfera Publica, p. 122.

11 Sobre esses prindpios, novamente COHEN, Joshua.
Procedimento e substancia na democracia delibe
rativa. In: WERLE, Denilson Luis & MELO, Rurion
Soares (organizacao e traducao). Democracia delibe
rativa. Sao Paulo: Esfera Publica, p. 126-135.

As teorias da moral, da democracia e da po
litica em geral sempre se preocuparam mais com
as condicoes da deliberacao para estabelecer as
regras gerais. Ou seja, com a deliberacao para 0

estabelecimento da legislacao, seja a lei moral,
seja a lei juridica. 0 recurso, no item anterior, a
textos que tratam da democracia da organizacao
da deliberacao politica exemplifica bern essa as
sertiva. Geralmente essas teorias nao se voltam
para 0 problema da aplicacao coneret a e indivi
dualizada das regras fixadas pelos mecanismos
politicos democraticos, quando entao e necessa
rio resolver litigios especificos.

Ora, pode-se defender a ideia de que uma te
oria da organizacao politica justa (0 estado cons
titucional democratico) deve enfrentar 0 pro
blema nao somente das condicoes da legislacao
democratica, mas tambern a questao da aplicacao
democratica do pr6prio direito ja democratica
mente positivado na forma de regras gerais, es
pecialmente quando urn dos litigantes e a pr6pria
Administracao Publica do Estado. A proposicao
mais geral e a de que a decisao correta de urn liti
gio especifico e aquela democraticamente elabo
rada com base na legislacao democraticamente
estabelecida pelo legislador. Ora, os mecanismos
de autocornposicao visam justamente a facilitar 0

processo democratico de decisao no qual as par
tes em disputa estao envolvidas.

Sendo assim, epossivel examinar esses me
canismos na perspectiva da teoria dernocratica,
a fim de esclarecer se eles sao mais bern descri
tos e justificados por alguma concepcao especi
fica de democracia. Por descricao, entende-se a
adequacao de uma teoria a pratica social obser
vada. Por justificativa, entende-se a atribuicao
de valor a pratica pela teo ria.

Se os modelos autocompositivos de solucao
de litigios podem ser tornados como processos
de solucao de problemas das partes que permi
tern a igual consideracao dos seus interesses, fo
mentando, ao mesmo tempo, a capacidade poli
tica e juridica dos envolvido, tanto a concepcao
agregativa quanta a concepcao deliberativa em
principio descrevem bern a pratica de autocom
posicao. Ambas as concepcoes de democracia,
como se viu, atribuem peso igual aos interes-
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ses dos cidadaos, capacitando-os a apresentar e
promover seus interesses.

No nivel da justificativa, no entanto, a con
cepcao deliberativa se apresenta com uma van
tagem significativa, que se traduz ate mesmo
no enfraquecimento da capacidade descritiva
da concepcao agregativa. Essa vantagem se tra
duz na exigencia da concepcao deliberativa pela
busca de razoes aceitaveis para os outros, ainda
que estes tenham compromissos razoaveis al
ternativos (principio da inclusiio deliberativa),
bern como a consideracao do principio do bem
comum. Levar em conta esses principios explica
porque a pratica de autocomposicao de litigios
pode tornar possivel a construcao de relacoes
sociais mais integras e imunes a distorcoes hie
rarquicas, fortalecendo as relacoes sociais e pro
movendo relacionamentos cooperativos.

Essa e uma necessidade urgente, na avalia
cao do direito administrativo, que deve ser re
construido a partir de premissas vinculadas as
exigencias do Estado constitucional dernocrati
co, como reclamam diversos autores dessa area
do direito. A nova ordem constitucional brasi
leira esta a exigir a revisao de todos os conceitos
da teoria do direito administrativo, muitos deles
elaborados e construidos na ordem juridica an
terior, de natureza autoritaria, e quase sempre
aplicados sem critica. A dernocratizacao do di
reito administrativo passa por essa critica e re
visao, visando a construcao de relacoes entre 0

Estado e 0 cidadao de carater horizontal e nao
autoritario. Urna das formas pode ser 0 fomento
do controle consensual da Administracao Publi
ca, inclusive nos casos em que os problemas ja
estejam sob apreciacao judicial.

Essa proposta pode ganhar maior peso
quando se voltam os olhos para os casos exem
plares reconstruidos na secao 1.

Com efeito, no caso da acao civil publica vi
sando a garantir atendimento satisfat6rio e em
tempo razoavel para clientes de banco estatal,
avultam as dimensoes da identificacao de interes
ses subjacentes, a prornocao de relacionamentos
cooperativos e a exploracao de que venham a pre
venir ou resolver futuras controversias. Destaca
se no termo de acordo a anuencia do Autor da
acao em conceder prazos diferenciados a Institui-
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<;ao financeira, dependendo do problema a ser re
solvido, 0 que certamente decorreu da percepcao
de as solucoes sao progressivas e implementadas
passo a passo. Alias, no contexto do acordo, fi
cou dito pela CEF que a resolucao definitiva das
irregularidades passa pela construcao de outro
espaco de atendimento ao publico, tendo exibido
projeto de nova agencia na Capital, com crono
grama de execucao a partir do qual os prazos do
acordo foram firmados. Muito significativa, tam
bern, a retirada do pedido de condenacao da CEF
em danos morais, pois 0 que mais importa, nesse
tipo de acao, e garantir as condicoes efetivas para
o atendimento correto do cidadao-cliente.

Por sua vez, 0 caso da acao civil publica
visando a protecao da saude de servidores ex
postos ao DDT revela a prevalencia das mesmas
dimensoes de prornocao de relacionamentos
cooperativos e a exploracao de que venham a
prevenir ou resolver futuras controversias. A
providencia mais relevante foi a de criar, no
ambito de urn acordo judicial, uma nova es
trutura administrativa, denominada Central de
Coordenacao e Atendimento, com mdicacao de
seus componentes e descricao de suas ativida
des. E 0 dado ganha ainda mais relevo, quando
se observa que, sendo 0 caso de se elaborar urn
Plano de A<;ao para Atendimento Permanente
dos Pacientes do DDT, as atividades da central
podem se prolongar indefinidamente no tem
po. Mas, tudo visando a execucao de services

considerados obrigatorios.
Nesses dois casos, e nitida a observancia

da exigencia de busca de razoes aceitaveis para
todos, ainda que algumas das partes tenham
compromissos razoaveis alternativos (principio
da inclusao deliberativa), bern como patente a
consideracao do principia do bem comum. Com
efeito, tanto no primeiro, quanta no segundo
caso, a Administracao Publica resistiu inicial
mente as pretens6es alegando escassez de recur
sos e necessidade de atendimento similar a ou
tras localidades ou demandas, especialmente em
face da universalidade do atendimento de saude,
como se deu no caso da acao civil publica visan
do a protecao da saude de servidores expostos
ao DDT. Alias, digno de nota que, ao final da
audiencia, 0 Procurador do Estado do Acre pre-

sente pediu licenca para sair com urgencia, pois
a maternidade publica estava sob incendio.

Seja como for, a observancia da exigencia
de busca de razoes aceitaveis para todos, ainda
que algumas das partes tenham compromissos
razoaveis alternativos (principio da inclusao deli
berativa), bern como patente a consideracao do
principia do bem comurn, resta muito evidente no
terceiro caso exemplar, 0 caso do reconhecimento
de comunidade indigena em acao civil publica vi
sando a implementacao de unidade de conversa
cao ambiental. 0 reconhecimento feito por todas
as partes do processo, com a chancela de diversas
entidades e pessoas representativas dos movimen
tos de defesa dos direitos indigenas e dos movi
mentos de defesa do meio ambiente, tern inegavel
valor democratico. sendo a afirmacao perempto

ria do principio do bern comum.
Sobre a questao, tive oportunidade de escre

ver pequeno artigo", no qual anotei que a solucao
correta era institucionalizar uma area indigena
sujeita a certas restricoes juridicas de natureza
ambiental, apontando que a legislacao indica a
viabilidade dessa solucao, quando 0 art. 57, caput,
da Lein. 9.985/2000, faz referencia a regulariza<;ao
de eventuais superposi<;6es entre areas indigenas e
unidades de conserva<;ao. Seria, entao, criada uma
area sujeita a regime especial de regulamel1ta<;ao,

observando-se tanto 0 direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, quando 0 indigena
to, ambos de matriz constitucional expressa. Para
esse fim, destaquei que 0 proprio laudo pericial da
antropologa alertava quanta a necessidade de ser
praticado 0 manejo ecologico, ainda que na hipo
tese de a area ser considerada, pura e simplesmen

te, urn territorio indigena.
o que se observa, nos casos, com uma di

mensao moral significativa no ultimo, e que a
discussao livre entre cidadaos iguais - propor
cionando condicoes favoraveis de partictpacao,
associacao e expressao -, vinculando a autori-

I~ PARDO. DavidWilson de Abreu. 0 direito ao modoam
blente ccologicamcntc equilibrado e 0 direito dos indios
sobre as terra que tradicionalmentc ocu pam : 0 ca '0 Ja
comunidade indigena Nawa do Parque 1 acional Serra
do Divisor - PN D. !urispl'Ildellcia atarillcll$e. Dou 
trina de direito publico,vol. 102,p. 341-353.

zacao para exercer 0 poder publico (e 0 proprio
exercicio) a essa discussao, torna mais efetiva e
acentuadamente legitima a decisao tomada por
todos, no controle judicial da Administracao
Publica. Nesse contexto, 0 juiz pode passar a
assumir com maior proerninencia a condicao
de garante do procedimento de tomada de
decisao consensual pelas partes. Garantidor
exatamente de urn procedimento dernocrati
co genuinamente deliberativo, em que a busca
do bern comum se faca com a apresentacao de
razoes aceitaveis por todos. Assim, a tarefa de
fomentar a conciliacao ganha relevo, pois nao
interessa ao Estado constitucional dernocratica
o mero acordo de interesses.

Consideracoes finais

A pratica da autocornposicao de litigios pode
bern ser alocada na ideia radical de autogoverno
democratico, pois os proprios afetados pela de
cisao e que a constroem diretamente, constran
gidos pela busca de razoes que sejam aceitaveis
pelos outros, ou pelo principio do bern comum.
Se a autocomposicao for praticada apenas como
uma agregacao de interesses privados egoistas, e
alta a possibilidade de injustica. Nao e essa a des
cricao que se faz de uma autocomposicao bern
realizada, na qual ocorre a satisfacao de todas as
partes. 0 consenso, mediante a adequacao dos
interesses originalmente contrapostos, e a prova
da aplicacao do principio do bern com urn, e nao
da mera soma de interesses egoistas inalterados.
Se nao fosse assim, a integracao genuina dos ci
dadaos seria inatingivel na autocomposicao.

Assim, sem retomar tudo 0 que foi escrito
no texto, cumpre apenas destacar mais uma vez
a circunstancia de que a autocomposicao justifi
cada pela teoria da democracia deliberativa tam
bern permite melhor compreensao do papel do
mediador/conciliador, como aquele que estrutu
ra a discussao para que 0 processo conciliatorio
tenha chance efetiva de boa solucao, A atuacao
cooperativa para a solucao de controversias de
maneira eficiente e construtiva somente e pos
sivel quando 0 mediador/conciliador assume
o papel de guardiao do procedimento, efetiva
mente garantindo a resolucao do conflito por
meio do discurso argumentativo. Nessa tarefa,
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necessario levar a serio 0 principia da inclusao
deliberativa, 0 principia do bem comum e 0 prin
cipiodeparticipacao, que sao proprios da demo
cracia deliberativa, e nao da agregativa.

Urn procedimento assim executado, no
ambito do controle da Administracao Publica,
ainda que 0 problema ja tenha sido submetido
a apreciacao judicial, somente concretiza os ide
ais mais expressivos do Estado constitucional
democratico, como a cidadania, participacao,
responsabilizacao, transparencia, eficiencia,
moralidade. Desse modo, verdadeiramente im
portante bern aplicar os mecanismos de auto
composicao de litigios, no ambito das acoes de
controle da Administracao Publica, mas desde
que isso se de de acordo com a concepcao de
liberativa de democracia, pois nao hi espa<;o
apenas para interesses meramente egoistas, na
solucao dos problemas administrativos mais
importantes de uma comunidade que pretende
ser uma comunidade de pessoas livres e iguais,
submetidas ao imperio do direito.
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Os efeitos dos atos administrativos ilegais sobre
seus destinatarlos para fins de ac;ao popular

Jufza federal substituta Emilia Maria Velano

$

lntroducao

Nao e novidade que as normas expedidas

pela Administracao Publica, hierarquicamente

inferiores, portanto, alei, por vezes, extrapolam
sua funcao regulamentar e criam situacao juri
dicas novas, 0 que contraria 0 principio da le

galidade. Diante da complexidade da legislacao
administrativa atual, ecomum que essas normas

juridicas, no afa de interpretar a lei, acabem por
criar novas obrigacoes juridicas ou exonerem os
cidadaos de outras criadas por lei, 0 que, obvia

mente, viola 0 principio da reserva legal estipu

lado constitucionalmente.
Se a hipotese ede exoneracao de obrigacoes

criadas por lei, surge a possibilidade de, em razao
de futura declaracao de nulidade do ato adminis

trativo normativo, exigir-se 0 cumprimento da
obrigacao anteriormente estipulada, que estava
veiculada por lei. Ha casos recentes de acoes po

pulares que pleiteiam, justamente, 0 cumprimento
das obrigacoes legais estipuladas, as quais foram
dispensadas por atos administrativos que, supos

tamente, extrapolaram sua competencia,
Mesmo que se reconheca a ilegalidade do

ato administrativo, cabe questionar a possibili

dade de se exigir de seus destinatarios 0 cumpri
mento de obrigacoes que haviam sido exonera

das pe1a propria Administracao Publica. Ede se
notar que os cidadaos confiam nos atos expedi
dos pelo Poder Publico, planejando suas ativi

dades com base nos seus efeitos. Esta premissa
efundamental para 0 funcionamento do Estado
de Direito e, por isto, 0 principio da confianca e
protegido pelo ordenamento juridico.

Assim, e preciso refletir sobre a possibili

dade de a acao popular obrigar os destinatarios
de ato administrativo a "ressarcirern" aos cofres
publicos quantias referentes a obrigacoes esti

puladas em lei que foram exoneradas por atos

declarados, judicialmente, ilegais.
Por exemplo, se uma Instrucao Normativa

expedida pela Receita Federal isentar 0 contri-

buinte do pagamento de urn tributo, surge 0

questionamento sobre a possibilidade de se de

terminar, em acao popular, 0 pagamento dos
valores nao recolhidos durante a vigencia da

norma declarada ilegal.
E 0 que ocorreu no caso do art. 2°, para

grafo 2°, da IN 38/96, 0 qual dispos que os lu

eros obtidos no exterior sao tributados no mo
mento em que sao disponibilizados. Definiu

"disponibilizado" como sendo 0 lucro pago ou

creditado amatriz. Entretanto, a Lei 9.249/95,

que estabeleceu a tributacao dos lucros obti

dos no exterior, teria possibilitado a tributacao
imediata dos lucros apurados por pessoas juri
dicas no exterior vinculadas a empresas brasi

leiras, conforme interpretacao de grande parte
da doutrina. Nao havia uma estipulacao na Lei
de que apenas os lucros "disponibilizados" e
que poderiam ser tributados. Desta forma, a

IN 38/96 haveria concedido isencao fiscal sem
lei em sentido formal, contrariando 0 art. 150,

paragrafo 6°, da CF.
Nao pretendemos debater a suposta ''ilega

lidade" da IN 38/96, fato muito controvertido.

Mas, diante de sua possivel ilegalidade, em urn

caso concreto, foi proposta acao popular con
tra as empresas que possuiam filiais, sucursais,

controladas e coligadas no exterior e que deixa

ram de recolher 0 imposto de renda apurado no

exterior (e nao disponibilizado) com base, jus

tamente, na IN 38/96. Como 0 pedido da acao
popular e 0 ressarcimento aos cofres publicos,

consequentemente, havera, por vias transver

sas, a cobranca dos tributos que foram isentados

pela dita Instrucao Normativa.
o caso da IN 38/96 eelucidativo e serve para

questionar, abstratamente, todos os casos em que

normas expedidas pela Administracao Publica,

posteriormente declaradas ilegais, traziam regras

que dispensavam 0 cumprimento de obrigacoes
legais. Pretende-se analisar, assim, se os destinata

rios do ato, nesse caso, teriam legitimidade passiva

para eventual acao popular que buscasse 0 ressar

cimento aos cofres publicos, ou seja, se e1es po

deriam ser incluidos no polo passivo da acao por

serem os beneficiaries do ato impugnado.

A Lei da Acao Popular (Lei 4717/65) dis

poe, em seu art. 6°, que os beneficiaries do ato

impugnado, ou seja, do ato tido como lesivo ou

ilegal, devem ser citados para a acao, a menos

que sejam indeterminados. Desta forma, tal

dispositivo legal e invocado nas acoes popu

lares que pretendem que 0 destinatario do ato

administrativo seja incluido no polo passivo da

acao. Mas, em se tratando de atos administrati

vos normativos, deve-se perquirir se sao ou nao
"indeterminados" os seus destinatarios,

o prindpio da ccnflanca e da sequranca
jurfdica no Direito Administrativo

o principio da seguranya juridica esta co

nectado ao principio da confianca dos cidadaos,

que sao fundamentos do Estado de Direito. Ha

autores que definem 0 principio da confianca

dos cidadaos como urn subprincipio da segu

ranca juridica. Entretanto, a seguranya juridica

esta associ ada a elementos objetivos da ordem

juridica, como a garantia de estabilidade juridica,

seguranya de orientacao e realizacao do direito,

e a protecao da confianca refere-se mais aos ele

mentos subjetivos da seguranya jurldica, como a

"calculabilidade e previsibilidade dos individuos

em relacao aos efeitos juridicos dos atos do poder

publico". Podemos compreender os dois princi

pios no "principio geral da seguranya juridica"

(CANOTILHO, 1998: 252).

A formulacao de Canotilho (1998, 252) para

o principio da seguranya juridica exprime a ne

cessidade da previsibilidade do Direito:

( ... ) 0 individuo tern 0 direito de poder con
fiar em que aos seus actos ou as decisoes
publicas incidentes sobre os seus direitos,
posicoes ou relacoes juridicas alicercados
em normas juridicas vigentes e validas por
esses aetos juridicos deixado pelas autori
dades com base nessas norrnas se ligarn os
efeitos juridicos previstos e prescritos no
ordenarnento juridico.
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Diante desta ideia de seguranya juridica, que

eassociada anecessidade de 0 Estado garantir a
previsibilidade dos efeitos dos atos praticados
conforme determinada norma, infere-se 0 direi

to do cidadao de confiar em atos administrati
vos vigentes, que foram validamente expedidos
pela Administracao Publica, e que, ainda, nao

foram julgados ilegais pelo Iudiciario.

Esta e uma premissa basica para 0 funcio
namento do Estado. Nao e possivel sua sobre
vivencia se as normas expedidas pela Adminis

tracao Publica, atraves de atos administrativos
normativos, nao tiverem a credibilidade de seus

destinatarios. 0 cidadao deve acreditar que, se 0

ato administrativo (Portarias, Instrucoes Norma
tivas, Orientacoes) esta prescrevendo urn efeito

para determinada hipotese, a realizacao do fato
descrito ensejara, nos seus exatos termos, as con

sequencias la previstas. E eesta confianca que 0

cidadao deposita nas normas juridicas em geral,
inclusive naquelas veiculadas por atos adminis

trativos, que deve ser protegida pelo judiciario.
Obviamente, nao equalquer expectativa do

cidadao que pode ser tida como uma confianca
que mereya protecao do ordenamento juridico.

Citando Niklas Luhmann, a Professora Misa
bel Derzi explica que "a confianca nao significa
mera esperanya, pois ela implica a expectativa

confiavel, que interfere diretamente na decisao
tomada pela pessoa que confia; (2) a confianca

supoe certa exposicao ao risco, certa relacao de
dependencia daquele que confia, pois quem tern

supremacia sobre os eventos/acontecimentos
nao tern confianca a proteger; (3) dentre as pre
condicoes para se outorgar confianca, ou seja,

as estruturas motivadoras e impulsivas do pro
cesso de se gerar confianca, as leis e normas em

geral sao apenas uma delas, por isso mesmo a
legalidade nao esgota a riqueza e a extensao da
confianca, que a transborda em seu estado la

tente; (4) a confianca expande os tempos de urn
sistema, permite 0 resgate do passado e a anteci
pacao do futuro." (DERZI, 2009, p. 589).

Os atos administrativos normativos, obvia

mente, causam uma expectativa confiavel no
cidadao, pois, sao expedidos em razao de uma
cornpetencia outorgada ao Estado pela Cons
tituicao, Sao, inclusive, cogentes. Alem disto,
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possuem a tao enfatizada presuncao de legali
dade e legitimidade.

Em razao destas caracteristicas, os cidadaos
tomam suas decisoes com base nas prescricoes
contidas nos atos administrativos. E, por isto,
cabe ao Estado, incluindo 0 judiciario, deferir a
protecao necessaria ao cidadao que, confiando
na validade do ato administrativo, agiu confor

me sua deterrninacao.
Na relacao Cidadao-Administra<;:ao Publica,

eevidente a supremacia do poder publico, esta
belecida pelo proprio ordenamen to juridico, ha
vendo uma clara relacao de dependencia do cida
dao em relacao aos atos expedidos pelo Estado, os
quais possuem forca cogente. Nao hi participacao
dos cidadaos na elaboracao do ato administrativo
normativo, nem mesmo para exprimir sua vonta
de. Em regra, 0 processo de criacao de urn ato ad
ministrativo normativo nao conta com a colabo
racao dos seus destinatarios. Solhes resta cumprir
as imposicoes ditadas pelo Estado. Assim, ede se
esperar, no minimo, a protecao das expectativas
do destinatario deste ato normativo, em razao da
confianca depositada no seu teor.

Os outros requisitos citados pela Professora
Misabel Derzi para se aferir a existencia de uma
"expectativa confiavel" estao, plenamente, carac
terizados quando se analisa os atos normativos.
Eque, por constituirem normas juridicas, nao hi
nem duvidas sobre a necessidade de se proteger as
expectativas dai advindas. Alem disto, einegavel
que os cidadaos planejam suas atividades futuras
com base nestas normas juridicas, 0 que propicia
a denominada "antecipacao do futuro".

Em razao, entao, do principio da confianca,
o Direito protege os efeitos dos atos juridicos
praticados com fundamento em normas juri
dicas veiculadas por ato administrativo. Nes 
tes termos, os comportamentos dos cidadaos
que foram baseados em atos administrativos
normativos devem gozar de uma presuncao
de boa-fe, no sentido de que os destinatarios
daquele ato tentaram, apenas, cumprir 0 esti
pulado no ordenamento juridico.

Ainda que 0 ato administrativo normativo
seja declarado ilegal, em principio, os atos juri
dicos nele fundamentados devem ser protegi
dos, a menos que haja prova de conluio entre a

Administracao e 0 destinatario de ato adminis
trativo para a pratica da ilegalidade.

Seguindo este raciocinio, apos a declaracao
de ilegalidade de ato juridico normativo que
exonerava 0 cidadao de obrigacao prevista em
lei, em regra, nao seria possivel se exigir 0 seu
cumprimento, pois haveria drastica ruptura da
confianca depositada nas instituicoes publicas,
Obviamente, a surpresa causada pela exigencia
de obrigacao dispensada por ato administrativo
normativo abala a seguranca juridica. Devemos
lembrar que, a principio, 0 destinatario do ato
administrativo normativo nao participa de sua
elaboracao. Assim, ele nao tinha nenhum domi
nio sobre a situacao fatica, de modo que 0 nao
cumprimento de obrigacao prevista em lei, mas
exonerada por ato administrativo, nao pode lhe
acarretar penalizacao, ja que so fez obedecer ao
proprio ordenamento juridico.

Por isto, nao se pode desejar que 0 cidadao
seja condenado em acao popular pelos prejui
zos ao era rio causados por ato administrativo
ilegal, que exonerou obrigacao prevista em lei,
sob pena de se abalar principios basicos do or 
denamento juridico, como seguranca juridica e
confianca nas instituicoes publicas.

Em caso concreto escolhido para elucidar a
questao, referente aIN 38/96, resta evidente que
os destinatarios do ato administrativo, que eram
pessoas juridicas que tinham filiais e sucursais
no exterior, nao podem ser responsabilizados
em acao popular pelos valores que deixaram
de recolher aFazenda Publica, po is a Instrucao
Normativa citada declarava, expressamente, que
nao havia necessidade de recolher 0 tributo na
quele momento. Everdade que a Lei 9.249/95,
interpretada literalmente, parece estabelecer a
tributacao imediata dos lucros obtidos no ex
terior e, assim, a IN 38/96 nao poderia alterar
este fato gerador, pois as exoneracoes tributarias
somente sao veiculadas por lei. Mas, os destina
tarios deste ato administrativo nao podem ser
condenados em acao popular a restituirem os
valores que deveriam ser recolhidos aos cofres
publicos (caso se obedecesse a disposicao legal
literalmente) como se tivessem praticado urn
ato ilegal. Nao se pode esquecer que houve ape-

nas 0 cumprimento de urn ato administrativo
normativo e nao urn ato ilegal.

E neste sentido que 0 principio da confian
ca deve ser aplicado, impedindo a surpresa do
cidadao que, mesmo cumprindo as normas ex
pedidas pela Adrninistracao Publica, pode ser
acusado de pratica de ato lesivo ao patrimonio
publico. Ha necessidade, neste caso, de se pre
servar a credibilidade das normas juridicas,
inclusive as inferiores alei, sob pena de se fra
gilizar todo 0 ordenamento juridico, pois e da
essencia da norma juridica seu cumprimento
obrigatorio, 0 que impede, obviamente, a poste
rior punicao daquele que so a obedeceu.

Os beneflciarlos de ate administrativo
lesivo ao erario

A Lei da Acao Popular (Lei4.717/65) dispoe,
em seu art. 6°, que os beneficiaries do ato impug
nado, ou seja, do ato tido como lesivo ou ilegal,
devem ser citados para a acao, a menos que sejam
indeterminados. Dai a controversia sobre a pos
sibilidade de os contribuintes ocuparem 0 polo
passivo de uma acao popular por serem "bene
ficiarios" de isencoes, reducoes de aliquotas ou
qualquer outra forma de exoneracao tributaria
concedida por norma infralegal.

Entretanto, para ser considerado "benefi
ciario do ato" (art. 6°), e necessario, ao menos,
que 0 ato administrativo impugnado tenha sido
dirigido especificamente a uma pessoa ou a urn
grupo pessoas. A Lei da A<;:ao Popular buscou
responsabilizar, em seu art. 6°, aqueles que se
beneficiam de ato administrativo que especifica
seu destinatario. Atos administrativos que, em
bora produzam efeitos favoraveis a deterrnina
das pessoas, sao elaborados para destinatarios
de forma generica, atraves de previsao hipote
tica, nao se enquadram na previsao do citado
dispositivo legal da Lei 4717/65.

Somente os atos administrativos denomina
dos individuais, ou seja, que se referem a destin a
tarios especificos, devem ter seus supostos bene
ficiarios citados para eventual acao popular.

A classificacao dos atos administrativos em
gerais e individuais e precisamente elaborada
por Celso Antonio Bandeira de Melo:
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Atos individuais - os que tern por desti
natario sujeito ou sujeitos especificamente
determinados.

° ate individual pode ser singular ou
plurirno. Singular se 0 destinatario e 0

unico sujeito especificado. Exemplo: a
norneacao de urn dado funcionario. Plu
rimo se os destinatarios sao multiples
sujeitos especificados. Exemplo a nome
acao, em uma unica !ista de multiples
sujeitos especificados.

Atos gerais - os que tern par destinatario
uma categoria de sujeitos inespecificados,
porque colhidos em razao de se incluirem
em uma situacao determinada ou uma
classe de pessoas. (MELO, 2004, p.388)

Se 0 ato administrativo e geral, nao hi nexo
de causalidade entre a conduta lesiva (que na
acao popular sera a elaboracao de ato adrninis
trativo prejudicial ao erario) e 0 dito beneficia
rio, uma vez que 0 ato administrativo foi dirigi
do a pessoas indeterminadas.

Tambem nao se pode considerar "beneficia
rio",para finsdo estipulado no art. 6°da Leida Acao
Popular, aquele que se enquadra em uma situacao
prevista em urn "ato-regra", assim denominados os
atos que "criam situacoes gerais, abstratas e impes
soais e por isto mesmo a qualquer tempo modifica
veis pela vontade de quem os produziu, sem que se
possa opor direito adquirido apersistencia destas
regras." Os atos-regra se opoern aos atos subjetivos,
que "criam situacoes particulares concretas e pes
soais, produzidas quanta aformacao e efeitos pela
vontade das partes" (MELO, 2004, p. 392).

E que, como explicitado na propria defini
cao do ato-regra, este ato administrativo e pro
duzido e modificado independentemente da
vontade de seu destinatario. Em outras palavras,
o seu destinatario nao precisa manifestar sua
vontade para que 0 ato produza efeitos. 0 agen
te publico, exercendo cornpetencia atribuida
por lei, elabora 0 ato-regra e 0 seu cumprimento
ja se torna obrigatorio, independentemente da
vontade da outra parte. Assim, os destinatarios
do ato-regra nao podem ser responsabilizados
pela sua edicao, pois nao participaram de sua
elaboracao ou de sua execucao.

No caso especifico da IN 38/96, nao resta
duvida de seu carater geral, pois veicula regra
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referente ao imposto de renda destinada age

neralidade das pessoas. Nao especifica as pes

soas que devem se submeter aos seus efeitos.

Apenas traz a previsao de uma situacao hipo
tetica, aplicando-se a todos que se enquadra

rem na situacao prevista.

A IN 38/96 disciplinou 0 imposto de ren

da incidente sobre filiais, sucursais, controla

das ou coligadas do exterior. Dessa forma, e
evidente sua classificacao como ato-regra, pois

preve uma situacao geral, abstrata e impesso

al, que produz efeitos independentemente da
vontade de seu destinatario,

Como a IN 38/96 e urn ato administrativo

geral e urn ato-regra, seus destinatarios nao po
dem ser considerados "beneficiaries" para fins do

disposto no art. 6° da Lei da Acao Popular, pois
nao se pode responsabilizar alguem pelos danos

ao patrimonio publico causados por urn ato ad

ministrativo se ate mesmo os efeitos deste ato

ocorrem independentemente da vontade do seu
destinatario, Exige-se urn minimo de responsa

bilidade do aludido beneficiario, ao menos mani

festando sua vontade de aderir ao ato. A jurispru

dencia afirma tambem que 0 beneficiario direto e

aquele que deu ensejo efetivo ato impugnado:

PROCESSUAL CIVIL.A<;-:AO POPULAR.
ANULA<;-:Ao DE PORTARIAS QUE
CONCEDERAM PENSAo VITALICIA A
EX-PREFEITOS. LEGITIMADOSPASSI
VOS. LITISCONSORCIONECEssARIO.

1. Ha litiscons6rcio passivo necessario,
na acao popular, entre as autoridades,
funcionarios ou administradores que
houverem autorizado, aprovado, ratifi
cado ou praticado 0 ato impugnado, e
os beneficiaries diretos do mesmo que
deram ensejo efetivo ao malsinado ato.
Desnecessaria e a citacao de membros
dos Tribunais de Contas. 2. Sendo 0 ob
jeto da demanda popular a anulacao de
portaria que concedeu, com base em lei
posteriormente declarada inconstitu
cional, pensao vitalicia a ex-prefeitos,
descabe incluir os membros da Cama
ra Municipal que votaram 0 respecti
vo projeto. 3. Recurso nao conhecido.
(REsp 171317 / RJ; Ministro EDSON
VIDIGAL; 18/02/1999)

Ademais, 0 que esta fixado em ato administra

tivo normativo tern a presuncao de legitimidade

para 0 administrado, 0 que the exonera de qualquer
responsabilidade perante a Administracao, pois

apenas cumpriu 0 que determinava 0 referido ato.
E0 que ensina Celso Antonio Bandeira de Melo:

A respeito destes regulamentos cabem im
portantes anotacoes.

A primeira delas ea de que interpretar a
lei todos fazem - tanto a Adrninistracao,
para impor-lhe a obediencia, quanta 0

administrado, para ajustar seu comporta
mento ao que nela esteja determinado -,
mas s6 0 Poder [udiciario realiza, caso a
caso, a interpretacao reconhecida como a
"verdadeira", a "certa", juridicamente. Se
gue-se que, em juizo, podera no interesse
do administrado, ser fixada interpretacao
da lei distinta da que resultava de algum
regulamento. De outra parte, entretan to,
nao ha duvidar que 0 regulamento vincula
a Administracao e firma para 0 adminis
trado exoneracao de responsabilidade ante
o Poder Publico por comportamento s na
conformidade dele efetuados. Isto porque 0

regulamento eato de "autoridade publico",
impositivo para a Administracao e reflexa
mente, mas de modo certo e inevitavel (sal
vo questionamento judicial), sobre os ad
ministrados, que, entao, seja por isto, seja
pela presuncao de legitimidade dos atos
administrativo, tern 0 direito de, confiada
mente, agir na conformidade de disposicoes
regulamentares." (MELO, 2004, p. 331)

Acrescente-se ainda que a pr6pria Lei
4.171/65, em seu art. 6°, determina que nao

integrarao a lide em Acao Popular os bene

ficiarios do ato impugnado quando estes fo
rem indeterminados.

Os "beneficiaries indeterminados" do ato

impugnado sao, justamente, aqueles que sao

atingidos pelos atos gerais e atos-regra, ou seja,
sao aqueles que podem ter se beneficiado de
atos administrativos por se enquadrarem em

sua previsao hipotetica, mas sem que tal ato

fosse elaborado para uma situacao particular

ou especifica para aquela pessoa. E0 que ensina
Rodolfo Mancuso, quando afirma que "Parece

licito inferir que 0 legislador quis, de industria,

poupar os que apenas indiretamente auferiram
proveito do ato viciado ou da avaliacao desones
ta", principalmente quando 0 proveito ocorre
de maneira "episodica e circunstancialmente".
(MANCUSO, 1994, p. 156).

A IN 38/96 nao e dirigida a pessoas especi
ficas, ja que se aplica a todos os possuidores de
filiais, sucursais, coligadas e controladas no exte
rior, independentemente de condicoes pessoais.
Dai a conclusao de que qualquer pessoa benefi
ciada com suas normas e urn beneficiario indeter
minado do ato administrativo e, por conseguinte,
nao deve ser parte legitima para a acao popular.
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lndenlzacao pela perda de uma chance decorrente
da inadequada prestacao de service publico

Juiz federal substituto Fernando Cleber de Araujo Gomes

1 Moldura classlca da obriga~ao de
indenizar

o reconhecimento da obrigacao de indeni

zar pressupoe a conjugacao de tres elementos

fundamentais.

o primeiro consiste na existencia de acao
ou omissao atribuida a pessoa identificada,
contendo macula de dolo ou culpa (responsa

bilidade subjetiva), ou cuja natureza, em si con

siderada, en cerra uma consideravel potenciali

dade de gerar, independentemente de culpa,

risco para os direitos de urn ou mais membros

da coletividade (responsabilidade objetiva).

o segundo diz respeito ademonstracao da

ocorrencia de urn dano efetivo e atual, infligi

do ao patrimonio material, moral ou estetico
da vitima, sendo perfeitamente admissivel a

alegacao de ofensa simultanea a duas ou tres
dessas vertentes patrimoniais. A proposito, eis

o teor de enunciados sumulares do Superior

Tribunal de Iustica:

Sumula 37. Sao cumulaveis as indeni
zacoes por dano material e dano moral
oriundos do mesmo fato.

Sumula 387.Elicita a curnulacao das inde
nizacoes de dano estetico e dano moral.

Por derradeiro, para que a obrigacao inde

nizatoria avulte configurada, enecessario haver

o elemento consubstanciado no nexo de causali

dade. Trata-se da ligacao estreita e determinante

entre a conduta de alguern e 0 resultado lesivo

experimentado por outrem. Uma relacao direta

de causa e efeito, enfim.

Oportuno referir, no tocante adelimitacao do

nexo causal, duas prestigiadas teorias aplicaveis no

ordenamento juridico patrio. A primeira, deno

minada "teoria da causalidade adequada", implica

dizer, como bern destaca Sergio Cavalieri Filho,

que "nem todas as condicoes serao causa, mas ape

nas aquela que for a mais apropriada a produzir 0

evento."! Essa teoria respalda, por assim dizer, 0

descarte de circunstancias que, embora tivessem
contribuido para a ocorrencia do evento danoso,

assumiram grau de influencia bern menor quan
do comparadas com outro fator especifico, este

sim, deterrninante para que aquele mesmo evento

se consumasse. Isso explica porque, a despeito do
disposto no art. 945 do vigente Codigo Civil', nem

todo comportamento culposo da vitima serve de

pretexto para excluir ou mitigar a responsabilida
de do causador de urna ofensa indenizavel, A rigor,

somente urn comportamento proeminente, situado
no nucleo da dinamica que culminou no dano, tern

o condao, quando imputado apropria vitima, de
inibir ou abrandar urna condenacao ressarcitoria,

Nesse sentido, poe-se em relevo enunciado da I [or

nada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da
[ustica Federal em setembro de 2002, in verbis:

Enunciado 47.0 art. 945 do Codigo Civil,
que nao encontra correspondente no CO
digo Civil de 1916, nao exclui a aplicacao

da teoria da causalidade adequada.

A outra teo ria incidente na orbita do nexo
causal econhecida como "teoria do dano dire

to e imediato". Intuida da leitura do art. 1.060

do Codigo Civil de 1916, encontra-se reafirma

da por dispositivo do vigente Codigo Civil (Lei
10.406/2002) que se encontra assim redigido:

Art. 403. Ainda que a inexecucao resulte
de dolo do devedor, as perdas e danos so
incluem os prejuizos efetivos e os lucros
cessantes por efeito de/a direto e imediato,
sem prejuizo do disposto na lei processual.
(sem grifos no original)

1 CAVALlERl FILHO, Sergio. Programa de responsabi
lidade civil. 4. ed.. p. 69.

2 "Art. 945. Se a vitima tiver concorrido culposamente
para a evento danoso, a sua indenizacao sera fixada
tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em con
fronto com a do autor do dana."

2 Chance perdida passivel de indeniza~o

Da necessidade de que 0 dano com causa deter

minada por urn comportamento identificado seja

certo, atual e real, acarretando prejuizo efetivo (dano

emergente) ou privacao direta de ganho auferivel

em horizonte imediato (lucro cessante), nao resul

ta, porern, que a chance perdida em decorrenciade

acao ou omissao concretamente imputavel a pessoa

diversa daquela que foi impedida de obter resultado

benefice, para si ou para terceiro sob sua responsabi

lidade, fique a descoberto de urna indenizacao.
Ecedico que nem toda expectativa frustrada,

nem todo anseio nao correspondido, nem toda

oportunidade nao exercida sao habeis para legi

timar a forrnulacao de pleitos indenizat6rios. Ao

enfatizar que "simples esperancas aleat6rias nao
podem ser passiveis de indenizacao", Sergio Savi

invoca interessante exemplo engendrado pelo

professor italiano Adriano de Cupis, referente ao

individuo afeito a jogar em concurso de loteria que

vern a ser vitima de homicidio, anotando: '.

A chance de vitoria na loto jamais pode
ria ser indenizada pelo causador da morte
da vitima, pois esta esperan<;:a de ganhar
na Iota nao e levada em consideracao pela
responsabilidade civil.3

Nesse mesmo diapasao consignou a Minis

tra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de

Justica, ao fundamentar voto proferido no Re

curso Especial 965.758 (publicado em 3.9.2008),

acolhido por unanimidade:

No mundo das probabilidades, ha urn oce
ano de diferencas entre uma unica aposta
em concurso nacional de prognosticos,
em que ha milhoes de possibilidades, e urn
simples jogo de dado, onde so ha seis alter
nativas possiveis, Assim,a adocao da teoria
da perda da chance exige que 0 Poder [u

diciario bern saiba diferenciar 0 "improve
vel" do "quase certo", a "probabilidade de
perda" da "chancede lucro", para atribuir a
tais fatos as consequencias adequadas.

3 SAVI, Sergio. Responsabilidade civil parperdade uma
chance. SaoPaulo: Atlas, 2006, p. 10.
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A chance cuja perda enseja indenizacao

deve se apresentar revestida dos atributos da

seriedade e do realismo, conduzindo sem maio

res dificuldades apercepcao de que a impossi

bilidade de seu exercicio provocou, deveras,

urn dano injusto, decisivo para impedir a viti

rna de avancar na busca de uma vantagem licita

ou de tentar evitar urn prejuizo iminente. A de

monstracao de que, nao fosse 0 entrave indevi

damente oposto por outrem, 0 exercicio livre e

oportuno da chance teria alta probabilidade de

gerar urn resultado bem-sucedido e indispen

savel. Nao basta, pois, aventar a existencia de

uma mera possibilidade de exito. Tambern nao
se vai ao extremo de exigir 0 onus de producao
da nominada "prova diabolica", pela qual 0 in

dividuo que postula indenizacao por injusta re
tirada da oportunidade de exercer uma chance

em momento crucial teria de comprovar que 0

resultado era absolutamente certo, considera

do aguisa de favas contadas. A solucao esta no

meio-termo, situando-se no plano da verossi

milhanca, pelo que e de rigor evidenciar que,

embora ausente a certeza inexpugnavel de con

secucao do resultado, havia toda uma conjun

tura favoravel para que ele fosse obtido da ma

neira como esperado por quem alega ter sido
vitima da perda da chance.

Merece registro, no ponto, ponderacao feita

por Glenda Goncalves Gondim:

A chance perdida a ser indenizada nao
pode, em hipotese alguma, ser meramente
hipotetica, devendo existir a atual certeza
de que houve uma impossibilidade de rea
lizar urn ganho ou evitar uma perda. Esta
certeza reside na cornprovacao de que a
oportunidade que se perdeu em virtude da
conduta do agente se concretizaria.

Por obvio que a certeza nao e totalmen
te absoluta, mas tambern nao pode ser
fundada em dados hipoteticos: trata-se
do grau de probabilidade que devera ser
analisado pelo juiz.'

4 GONDIM, Glenda Goncalves. Responsabilidade civil:
teoria da perda de uma chance. In Revista dos Tribu
nais, V. 840, 94°ana, out/200S, p. 24.
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3 A "chance" como elemento
patrimonial autenomo

Com raizes na doutrina francesa, a teoria da
perda da chance ("perte d'une chance") cultiva a

premissa de que a lesao e indenizavel nao porque
veio a atingir tal ou qual direito adquirido. Fosse
assim, 0 ressarcimento deveria equivaler ao pro
prio resultado final que foi perdido apos ja estar
incorporado ao patrimonio juridico da vitima.

A base justificadora da indenizacao e outra,
consistindo no reconhecimento de que a oportu
nidade de obter um resultado proveitoso foi, por
forca do comportamento alheio, tolhida por com
pleto, de modo abrupto e indevido. Eexatamente
esse tolhimento, ocorrido quando a pessoa seguia
firme rumo a urn objetivo factivel, com perspecti
va de consecucao muito proxima, que produz im
pacta de ordem patrimonial. 0 que e passivel de
indenizar, portanto, nao e a perda do resultado em
si considerada, mesmo porque nao existia garantia
dando como totalmente certo que esse resultado se
ria obtido caso nao houvesse sido criado obstaculo
por acao ou omissao de outra pessoa (fisica ou ju
ridica). A indenizacao e cabivel porque urn direito,
embora sem apresentar ainda 0 status de "adqui
rido", foi ceifado enquanto se encontrava em fase
de franca expansao, ja havendo superado 0 estagio

ernbrionario de "rnera expectativa" para assumir
roupagem tipica de urn "legitime interesse subje
tivo", Dai que a perda da oportunidade de conduir
a etapa aquisitiva desse direito ja perfaz urn dano
autonomo, cujo valor patrimonial e inconfundivel
com 0 do resultado que nao logrou ser obtido.

Confira-sea respeitodisso 0 que aduz Sergio Savi:

Enquanto a completa realizacao da pos
sibilidade deva ser considerada de dificil

dernonstracao em razao da incerteza que
envolve os seus elementos constitutivos, 0

problema da certeza resta implicitamente
superado se se considerar a chance como
uma especie de propriedade anterior do
sujeito que sofre a lesao, Neste caso, de
fato, dado que 0 fato danoso nao se reper
cute sobre uma vantagem a conseguir, mas
sobre um bem, um elemento integrante do
patrim6nio da vitima ja existente ou a ela
pertencente, nao podem restar incertezas
sobre a efetiva verificacao de um dano.

Assim, em determinados casos, a chance ou
oportunidade podera ser considerada um
bem integrante do patrim6nio da vitirna,
uma entidade econ6mica e juridicamente
valoravel, cuja perda produz um dano, na
maioria das vezes atual, 0 qual devera ser
indenizado sempre que a sua existencia

seja provada, ainda que segundo um calcu
10 de probabilidade ou por presuncao.?

Como a indenizacao em comento tern por
finalidade reparar a perda da oportunidade de
exercicio de uma chance concreta e autonoma,
e nao a perda do resultado propriamente dito,
seu valor sera necessariamente menor que a ex
pressao pecuniaria deste Ultimo. A ocorrencia do
prejuizo (an debeatur) e reconhecida como ponto
incontroverso e superado. Resta, entao, utilizar
de mecanismos habeis para definir uma quantia
idonea de ressarcimento (quantum debeatur), que
nao seja exorbitante a ponto de acarretar enrique
cimento sem causa da vitima, nem irrisoria para
frustrar 0 vies pedag6gico de infundir no animo
do ofensor - e de todos quantos tomem conheci
mento da condenacao - a conviccao de que con
dutas lesivas daquela mesma natureza receberao

tratamento igualmente severo.
Na linha de frente da estrategia a se observar

no calculo da indenizacao esta 0 criterio da equida
de. Aplicando, conforme a escorreita diccao do art.
335 do Codigo de Processo Civil, "as regras de ex
periencia comum subministradas pela observacao
do que ordinariamente acontece e ainda as regras
de experiencia tecnica", 0 orgao julgador deve pro
mover um arbitramento fundado em elementos de
estatistica e de probabilidade. Tanto quanta possi
vel, recomenda-se adotar como ponto de partida
o valor estimado para 0 resultado final, lancando
sobre ele urn percentual de reducao proporcional
ao patamar de probabilidade de conquista daquele
mesmo resultado. Foi 0 que fez 0 Superior Tribu
nal de [ustica, no julgamento do Recurso Especial
788.459, relatado pelo Ministro Fernando Goncal
Yes, alvo de publicacao em 13.3.2006. Na oportuni
dade, apreciando pedido indenizat6rio formulado
por participante de urn conhecido programa tele-

SOb. cit., p. 101-2.

visivo de perguntas e respostas, que postulava pa

gamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

em decorrencia da privacao da chance de efetuar a

escolha correta em meio as quatro alternativas ofe

recidas como opcao de resposta, ficou consignado

por aquela Corte Superior que:

(...) nao ha como concluir, mesmo na es

fera da probabilidade, que 0 normal anda

mento dos fatos conduziria ao acerto da

questao, Falta, assim, pressuposto essencial

acondenacao da recorrente no pagamento

da integralidade do valor que ganharia a

recorrida caso obtivesse exito na pergunta
final, qual seja, a certeza - ou a probabili

dade objetiva - do acrescimo patrimonial

apto a qualificar 0 lucro cessante.

Ao final, fixou-se em R$ 125.000,00 (cento

e vinte cinco mil reais) 0 valor justo da indeni

zacao, "equivalente a urn quarto do valor em

comento, por ser uma 'probabilidade mate

matica' de acerto de uma questao de multipla

escolha com quatro itens."6

Realcando a importancia de uma criteriosa

ponderacao do orgao julgador como passo prece

dente ao arbitramento da indenizacao pela perda

de uma chance, Silvio de Salvo Venosa, para quem

essa causa de ressarcimento estaria situada "a

meio caminho entre 0 dano emergente e 0 lucro

cessante'", assinala em complemento que:

"No exame dessa perspectiva, a doutrina

aconselha efetuar urn balanco das perspec

tivas contra e a favor da situacao do ofen

dido. Da conclusao resultara a proporcao
do ressarcimento. Trata-se entao do prog

nostico que se colocara na decisao.""

6 Parte conclusiva do voto do Min. Fernando Goncalves
no REsp 788.459.

7 VENOSA, Silviode Salvo.DireitoCivil: responsabilida
de civil. 8. ed. Sao Paulo: Atlas, 2008, v. 4, p. 288. Numa
linha mais pragmatica, evitando abrir uma terceira via
de classificacao, Sergio Savi prefere enquadrar a perda
da chance como "urna subespecie de dano emergente",
com 0 que afirma ser mais facil compreender a "certe
za do dano" e a "distincao entre resultado perdido e a
chance de consegui-lo" (ob. cit., p. 102).

8 Ibidem, p. 292.
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4 Situa~oes de perda da chance no
ambito dos services publlcos

A otimizacao da qualidade, da abrangencia
e do modo de prestacao dos services publicos no
Brasil figura como meta arniude enfatizada pelo
legislador. No corpo da Constituicao de 1988 ha

referencia, entre os principios norteadores da
atuacao estatal, ao principio da eficiencia (art.
37, caput). No plano infraconstitucional, cabe
por em relevo dois diplomas legais que estabe
lecem diretrizes acerca dessa ternatica. Urn de
les e 0 C6digo de Defesa do Consumidor (Lei
8.078/90), que assenta: a) "a racionalizacao e
melhoria dos services publicos" como urn prin
cipio das relacoes de consumo (art. 4°, VII); b) "a
adequada e eficaz prestacao dos services publi
cos em geral" como direito basico do consumi
dor (art. 6°, X); c) a obrigacao de fornecimen
to, quer pelos orgaos publicos, quer por suas
empresas, quer, ainda, pelas pessoas de direito
privado que atuam como "concessionarias ou
permissionarias ou sob qualquer forma de em
preendimento", de "services adequados, eficien
tes, seguros e, quanta aos essenciais, continuos"
(art. 22). A Lei 8.987/95, que regulamenta 0 art.
175 da Lei Maior de 88, estatuindo 0 regime de
concessao e perrnissao da prestacao de services
publicos, assegura aos usuaries, par sua vez, 0

direito de "receber service adequado" (art. 7°, I),
assim definido como aquele que "satisfaz as con
dicoes de regularidade, continuidade, eficiencia,
seguranc;:a, atualidade, generalidade, cortesia na
sua prestacao e modicidade das tarifas" (art. 6°,
§1°). Contrapondo-se ao arcabouco normativo
concebido para salvaguardar a sociedade que
demanda a prestacao de services publicos, sur
gem, nao raro, situacoes faticas que acarretam
dano decorrente da perda do exercicio de uma
chance. Algumas delas sao objeto das conside
racoes adiante tecidas.

4.1 Exercfcio ilegitimo do direito de greve

Ao conduir 0 julgamento do Mandado de
Injuncao 708 (ReI. Ministro Gilmar Mendes,
com publicacao em 31.10.2008), 0 Supremo
Tribunal Federal, em sessao plenaria, procla
mou a omissao legislativa em editar norma
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regulamentadora do direito de greve por ser
vidores publicos, Como solucao adequada para
colmatar lacuna decorrente da falta de edicao
da "lei especifica" referida no art. 37, VII, da
Constituicao brasileira de 1988 (com reda
c;:ao dada pela Emenda 20/1998), determinou
aquela Corte fosse aplicada, por analogia, a Lei
7.783/1989, que disciplina 0 exercicio do direi
to de greve dos trabalhadores em geral. Con
soante 0 aludido diploma legal, a legitimidade
da paralisacao coletiva da prestacao de services
pressupoe: a) convocacao de assembleia geral
da categoria, promovida pela entidade sindical
correspondente, para deliberar sobre 0 movi
mento paredista (art. 4°); b) cornunicacao aos
entes patronais e aos usuarios, com anteceden
cia minima de 72 horas, de que a paralisacao
sera deflagrada (art. 13); c) garantia de que,
enquanto durar a greve, havera urn numero de
trabalhadares em medida suficiente para viabi
lizar 0 atendimento de necessidades essenciais e
inadiaveis da sociedade (art. 9°).

No caso especifico de servidores publicos,
calha citar precedente do Superior Tribunal de
Iustica assentando ser necessario manter em ati
vidade, durante a greve, "servidores no percen
tual rninimo de 50%, em cada localidade, para a
prestacao de services essenciais" (Pet. 7.884, ReI.
Hamilton Carvalhido, publicacao em 18.5.2010).

Suponha-se, entao, que uma greve seja de
clarada por servidores da Receita Federal com
total inobservancia dos pressupostos exigidos
por lei para que 0 exercicio desse dire ito pu
desse ser considerado legitime. A paralisacao
ocorre subitamente e abrange toda a categoria.
o expediente nesse orgao publico e interrom
pido por completo. A sociedade fica privada de
acesso aos predios onde a reparticao adminis
trativa esta instalada. Ate 0 acesso virtual fica
comprometido, pois a pagina eletronica da "In
ternet" deixa de oferecer opcao para retirada de
certidoes negativas de debito. Urn contribuinte,
impelido pela necessidade de apresentar, quan
to antes, complemento de documentacao com
provando a regularidade de sua situacao fiscal
para prosseguir numa disputa publica travada
com outros dois licitantes, desenvolvida sob a
modalidade de concorrencia, nao consegue ma-

terializar esse intento em virtude do 6bice cria

do pelo movimento paredista. Como corolario,

e excluido do certame na fase de habilitacao,

sem que sua proposta haja sido sequer exami

nada pela Comissao de Licitacao. Verifica-se, na

hipotese aventada, campo propicio para que ele

obtenha indenizacao pela injusta perda de uma

chance. Com efeito, embora nao seja dado dizer

que 0 resultado do julgamento das propostas 0

consagrasse como vencedor no procedimento

licitatorio, e altamente verossimil sustentar que,

em razao do pequeno numero de concorrentes

(apenas tres na hipotese), a perspectiva de vito

ria era seria e real. Em outras palavras, deline

ava-se efetivamente como uma probabilidade

elevada. Diante desse quadro, ha embasamento

fatico e juridico para que obtenha ressarcimento

ante a impossibilidade de conseguir urn resulta

do favoravel (a adjudicacao do objeto licitado),

cujo valor, entretanto, devera sofrer incidencia

de urn coeficiente de reducao, a fim de assumir

patamar menor que 0 correspondente ao paga

mento que the seria devido a titulo de contra

prestacao pelo cumprimento do contrato admi

nistrativo, cujo objeto acabou sendo adjudicado

ao outro concorrente.

4.2 Decurso de prazo para interposicao de

recurso por entidade publica de assistencia

judicial a pessoas carentes

Urn trabalhador, desprovido de condicoes

para arcar com os custos de urn processo e para

pagar advogado, busca assistencia da Defenso

ria Publica da Uniao com a finalidade de propor

acao pedindo liberacao de recursos depositados

em conta vinculada ao FGTS para quitar obri

gacao alimentar perante mho havido durante

uma uniao estavel ja desfeita. 0 fundamento do

pedido nao se subsume a nenhuma das situa

coes permissivas de movimentacao descritas no

art. 20 da Lei 8.036/90. Em primeira instancia,

a pretensao e negada. Em que pese a intimacao

pessoal feita a membro da Defensoria Publica da

Uniao para propiciar interposicao de recurso,

com prazo contado em dobro nos termos do art.

44, I, da Lei Complementar 80/19949
, nenhuma

iniciativa e tomada, sobrevindo por conseguinte
o transito em julgado. A reversao da sentenca
em segundo grau de jurisdicao nao constitui
uma certeza. Entretanto, e firme 0 entendimento
jurisprudencial de que 0 rol constante do art. 20
da Lei 8.036/90 nao e taxativo, mas meramen
te exemplificativo (numerus apertus) 10. Dai se
admitir a movirnentacao de recursos de conta
do FGTS para suprir outras necessidades de re
levo que afligern 0 trabalhador ou seus depen
dentes. Ora, se a instancia recursal tivesse sido
provocada em tempo habil, a probabilidade de
obter 0 provimento do recurso era elevada. Mas
a parte autora, sucumbente em primeiro grau,
nao teve nem mesmo a chance, dada a inercia do
membro da Defensoria Publica incumbido de
representa-la em juizo, de ter sua pretensao ree
xaminada por outro orgao julgador. Exatamen
te em razao da perda dessa chance, causada por
ato de outrem, assiste-lhe 0 direito de pleitear
indenizacao par dano infligido a urn elemento
autonorno que integrava sua esfera patrimonial,
qual seja, a privacao do acesso avia recursal do
Poder Iudiciario.

4.3 Extravio na entrega de objeto
encaminhado pela via postal

Depositando confianca na presteza dos
services dos Correios, urn escritor decide re
meter por via postal urn exemplar de obra lite
raria que recentemente produziu. 0 proposito
e ve-la apreciada por uma Comissao consti
tuida para escolher quem faz jus ao badalado
prernio de melhor escritor brasileiro do ano. A
postagem ocorreu com razoavel antecedencia e

9 Com redacao atualizada pela Lei Complementar n°
132/2009, 0 referido dispositivo constante da Lei
Complementar 80/1994 assim estabelece: "Art. 44.
Sao prerrogativas dos membros da Defensoria Publi
ca da Uniao: I - receber, inclusive quando necessa
rio, mediante entrega dos autos com vista, intimacao
pessoal em qualquer processo e grau de jurisdicao
ou instancia administrativa, contando-se-lhes em
dobro todos os prazos;"

10 Nesse sentido: STJ no REsp 1.096.973, ReI. Benedito
Goncalves, publicacao em 16.9.2009.
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correta indicacao do endereco de destino. Em
circunstancias normais, chegaria ao local dese
jado pelo remetente com tempo de sobra para
ser avaliada a contento. Ocorre que, por falha
na prestacao do service publico cometido em
carater de monopolio a Empresa Brasileira de
Correios e Telegrafos, a obra literaria e extra
viada, nao sendo, pois, entregue a Comissao
responsavel por deliberar sobre 0 merecimento
do prernio. Conquanto nao seja possivel afirmar
categoricamente que 0 escritor lograria sair vi
tarioso na disputa com outros profissionais de
literatura, urn fato se afigura irrefragavel: ele
foi injustamente tolhido de buscar a conquista
do prernio oferecido. A confianca depositada
no service publico malogrou. 0 dano causado
pela supressao da oportunidade de ter sua obra
avaliada pela Comissao julgadora e indenizavel,
com autoria claramente imputavel a uma em
presa prestadora de services publicos. Quanto
ao valor do ressarcimento, tem-se que nao cor
responde ao prernio que deixou de ser ganho,
devendo ser fixado por arbitramento norteado
pela equidade do orgao julgador.

4.4 Inocuidade de tratamento
medico na rede publica

Paciente internado em hospital da rede publi
ca de saude recebe diariamente rnedicacao des
tin ada a debelar uma aparente infeccao urinaria.
Debalde, os remedies ministrados nao contem 0

avanco do quadro infeccioso. A equipe medica
responsavel pelo tratamento revela displicencia
na adocao de exames mais aprofundados. Por
decisao da familia, sobrevem a transferencia
para outro estabelecimento hospitalar. Nesse
novo local, avalia-se com mais diligencia e pre
cisao a natureza da enfermidade. A conclusao e
que 0 atendimento hospitalar anterior, nos mol
des como vinha sendo realizado, era manifesta
mente inocuo, sendo de rigor a imediata mudan
ca na dinamica de tratamento. Paralelamente,
constata-se que urn dos rins fora atingido por
tumor cuja origem era perfeitamente passivel de
deteccao desde quando iniciado 0 primeiro tra
tamento para controle da infeccao urinaria. No
atual estagio, a unica solucao cabivel e a retirada
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do rim lesado. Ultimada a delicada intervencao

cirurgica, 0 paciente recebe alta.
Assoma claro que se a equipe medica respon

savel pelo atendimento anterior tivesse agido com
mais zelo e destreza profissionais, 0 controle do tu
mor sem necessidade de extracao do rim seria uma
perspectiva muito factivel. Nao havia, e bern ver
dade, grau absoluto de certeza de que 0 orgao renal
poderia permanecer no corpo da pessoa enferma.
Mas nao ha duvida de que uma inestimavel e sin
gular oportunidade de preserva-lo foi eliminada
pela rna prestacao de urn service publico na area
de saude. A vitima da inepcia medica tern, decerto,
o direito de vindicar reparacao pelo dano (poten
cialmente projetavel nas tres dirnensoes - mate
rial, moral e estetico) resultante da perda da chan
ce de receber urn diagn6stico correto e oportuno a
respeito de enfermidade que sobre ela se abateu.

5 Sintese conclusiva

Ao cabo, sobressai a percepcao de que epi
s6dios existem, a mancheias, revelando que a
inadequada prestacao de servicos publicos e
fonte capaz de atrair a responsabilidade civil da
Administracao Publica ou de quem the faca as
vezes (atuando mediante outorga de concessao,
permissao ou autorizacao), como decorrencia
da retirada ilegitima de chances serias e reais de

obtencao de resultados beneficos.
Com apoio na clausula geral que impoe a obri

gacao de indenizar a todo aquele que causa dano
ao direito de urna pessoa (art. 927 do C6digo Ci
vil), afrontando milenar maxima romana de nao
prejudicar outrem (neminem laedere), extrai-se 0

desdobramento de que 0 ato de excluir a oportuni
dade do alcance de urn resultado que apresentava
grande probabilidade de concretizacao configura,
por si so, dano injusto, pois atinge elemento que ja
figurava em carater autonomo no patrimonio da
vitima. Esse elemento nao consiste no prejuizo pela
nao fruicao do resultado em si considerado, mas na
perda do direito de exercer uma preciosa e singular
chance de obte-lo, Usando das balizas da modera
cao, da razoabilidade e da equidade, 0 Poder Judi
ciario encontra, na teoria da perda da chance, urn
embasamento valido para determinar 0 pagamento
de indenizacoes em prol de usuaries prejudicados
por inadequada prestacao de services publicos.
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tntroducao

o Supremo Tribunal Federal tern reve
lado por jurisprudencia que ja se arrasta por
certos anos a inaplicabilidade do art. 54 da Lei
9.784/99 ("0 direito da Administracao de anu
lar os atos administrativos de que decorram
efeitos favoraveis para os destinatarios decai
em cinco anos, contados da data em que foram
praticados, salvo comprovada ma-fe") aos atos
de registro de aposentadorias e pensoes forma
lizados pelo Tribunal de Contas'.

E a Corte' parte, seguida pela doutrina, de duas
premissas fundantes do raciocinio: i) 0 registro de
aposentadorias e (ou) pensoes, procedimento de
extracao constitucional, revela ato complexo, cujos
efeitos definitivos apenas se manifestam a partir da
pr6pria atuacao do Tribunal de Contas, pelo que,
antes disso, nao ha falar no prazo decadencial de
que trata 0 art. 54 da Lei 9.784/99; ii) a Lei Organi
ca do Tribunal de Contas da Uniao nao contempla
qualquer prazo decadencial e (ou) prescricional de
manifestacao da Corte nesses processos de registro
de aposentadoria e pensoes.

Esses enunciados - premissas - se desdo
bram em outros, ate porque envolvem diversos ins
titutos de direito administrativo e de teoria geral do
direito que impoern discussao mais reflexiva, tudo
a definir se a conclusao que 0 Supremo Tribunal
vern erigindo deve permanecer.

lOS precedentes se referem ao Tribunal de Contas da
Uniao, Mas as decisoes se aplicam aos Tribunais de
Constas dos Estados, nao havendo qualquer circuns
tancia a impedir 0 arrastamento.

2 MS 25697, Carmen Lucia, DJe de 05.03.2010. Nao cus
ta ressaltar, de outro lado, que 0 STJ tern adotado li
nha diversa da Suprema Corte neste tema. Partindo de
principios que reputa essenciais, a Corte de uniforrni
zacao federal deduziu a aplicabilidade do art. 54 da Lei
9.784/99 aatividade do TC de registro de aposentado
rias e pens6es. Assim, v.g. , REsp 1.098.490, reI. Min.
Napoleao Nunes Maia Filho, DJe de 27.04.2009; REsp
1.047.524,reI. Min. Jorge Mussi, DJe de 03.08.2009.

Juiz federal substituto Flavio Marcelo Servio Borges

Discussao das premissas da
inaplicabilidade do art. 54 em atos de
registro de aposentadoria e pens6es

Principio por enfrentar a premissa se
cundaria do raciocinio da inaplicabilidade do

prazo decadencial aos atos de registro de apo

sentadorias e pensoes, E de logo deduzo que

afirmar que a Lei Organica do Tribunal de

Constas nao definiu qualquer prazo para este
atuar, e pois que nao haveria onde busca-lo, e

argumento que prova demais.

Desconsiderou-se ai especie de exegese clas
sica no encontrar 0 alcance e 0 sentido das nor

mas juridicas: a interpretacao sistematica.

Rui Barbosa fez ver que:

As leis querem-se lidas na sua integra, para
bern interpretadas. A inteligencia, que pa
rece clara diante de urn texto destacado,
cal, muita vez, em presen<;:a de outro, no
mesmo ato legislativo; porque as partes
deste sao fracoes de urn todo organico,
que reciprocamente se completam, rno
dificam e explicam. Incivile est, ensinam
os hermeneutas, incivile est nisi tota lege
perspecta, judicare, vel respondere. Econ
tra a prudencia juridica discorrer sobre 0

pensamento de uma lei, antes de estuda-la
no complexo do seu texto.

Deduzir que nao ha prazo a orientar a atuacao

do Tribunal de Contas porque a lei que regula

menta os seus procedimentos nao 0 previu e inver

ter ilegitimamente 0 raciocinio, deixando de lado

a crivel afirmacao de que esse prazo pode existir

em norma diversa, ser extraido de urn principio ou

mesmo ser encontrado por analogia.

A analise isolada de uma norma, que sequer

pode ser equiparada a uma codificacao, nao in

forma a melhor resposta aos problemas juridi

cos que se poem. Dai a desimportancia de cons

tar ou nao na Lei prazo expresso de atuacao do
Tribunal de Constas nesses atos de registro de
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aposentadorias e pensoes: nao sera esse dado a
informacao elementar a solucionar a querela.

Antes, e mister discutir 0 art. 54 da Lei do
Processo Administrativo Federal com princi
pios que envolvem 0 tema e com os institutos de
direito administrativo que tangenciam 0 agir do

Tribunal de Contas.

Registro de aposentadorias e pensoes pelo
Tribunal de Contas: ato complexo?

A funcao constitucional do Tribunal de
Contas encerra diversas competencias, sobretu
do fiscalizatorias e de controle, dentre as quais
desponta aquela referida no art. 71, III, da Cons
tituicao, a revelar que a Corte deve "apreciar,
para fins de registro, a legalidade dos atos de ad
missao de pessoal, a qualquer titulo, na adminis
tracao direta e indireta, incluidas as fundacoes
instituidas e mantidas pelo Poder Publico, exce
tuadas as nomeacoes para cargo de provimento
em comissao, bern como a das concessoes de
aposentadorias, reformas e pensoes, ressalvadas
as melhorias posteriores que nao alterem 0 fun
damento legal do ato concessorio".

Vale dizer: os diversos orgaos da adminis
tracao publica direta e indireta concedem a seus
servidores, ou aos dependentes destes, respecti
vamente, aposentadorias e pensoes, concessao
que e submetida a registro posterior no Tribunal
de Contas competente. Existe a fruicao dos be
neficios: mas a definitividade do ato apenas vira
com a manifestacao do Tribunal de Contas.

Duvida nao paira sobre 0 espectro de abran
gencia que possui 0 Tribunal de Constas nessa
atividade de registro. Nelson Hungria 0 definiu
(RMS 3.881, DJ de 09.01.1958):

C...) julgar da legalidade nao eapenas apre
ciar a regularidade formal do ato adminis
trativo C...): ejulgar de todas as condicoes
intrinsecas e extrinsecas da sua legalidade.
Assim, a decisao do Tribunal de Contas,
quando aprobatoria, nao apenas da execu
toriedade ao ato, como cria uma situacao
definitiva na orbita administrativa.

Depois dela, nao pode 0 executivo, que
nao tern hierarquia sobre 0 dito Tribunal,
declarar, unilateralmente, a nulidade do
ato. 0 que se apresenta na especie e urn

ato complexo, isto e, como acentua Victor
Nunes Leal C...), "urn ato que so se aperfei
coa pelas manifestacoes convergentes de
varias autoridades, nao sendo admissivel
que - qualquer delas - por si so, possa
desfazer uma situacao - criada por uma

acao conjunta".

o trecho citado indica a base da exegese do Su

premo, que partiu da consideracao de que 0 regis
tro do Tribunal de Contas encerra urn ato adminis

trativo complexo, criando uma situacao definitiva,

ao menos no ambito da Administracao Publica.

Antes da manifestacao da Corte de Con

tas nao haveria essa definitividade, pelo que

o prazo de decadencia de 05 (cinco) anos do

art. 54 da Lei 9.784/99 nao poderia ainda ser

contado, mas apenas do registro da aposenta

doria ou da pensao,
Epreciso, porem, enfatizar que existe certa di

vergencia na doutrina quando do enfrentamento

do instituto ato administrativo complexo, algo que

ganha analise conjunta com 0 chamado ato admi
nistrativo composto. Com efeito, na classificacao
dos atos administrativos segundo a intervencao da

vontade administrativa, Celso Antonio Bandeira

de Mello os divide em simples, plural e complexo.

Marcal Justen Filho arrola os atos simples, comple

xos e coletivos. Maria SylviaZanella di Pietro e Jose
dos Santos Carvalho Filho dimensionam a classi

ficacao de modo semelhante - revelando os atos

simples, compostos e complexos -, mas entram

em divergenciaao fornecerem exemplos.
Cito por todos, para uma minima delimita

c;ao do problema posto, a passagem que segue de

Jose dos Santos Carvalho Filho:

Atos complexos sao aqueles cuja vontade
final da administracao exige a intervencao
de agentes ou orgaos diversos, havendo
certa autonomia, ou conteudo proprio,
em cada uma das manifestacoes. C· ..)

Ja os atos compostos nao se compoern
de vontades autonomas, embora mul
tiplas. Ha, na verdade, uma so vontade
autonorna, ou seja, de conteudo proprio.
As demais sao meramente instrumentais,
porque se limitam averificacao de legiti
midade do ato de conteudo proprio.

Pois bern. 0 STF chama de ato complexo a
intervencao do Tribunal de Contas no registro
de aposentadorias e pensoes, Assim afirma, con
soante se depreende dos acordaos ja proferidos,
porque apenas com essa manifestacao e que ha
veria a definitividade do ato; apenas com ela 0

ato se tornaria perfeito.
Sucede que em nenhum momenta a dou

trina, mesmo com toda a dissonancia que recai
no assunto, indica a definitividade e a perfeicao
como elementos caracterizadores de urn ato
complexo. Alias, as duas caracteristicas serviriam
tambem para individualizar os atos compostos,
de vez que, quanta a eles, de igual modo, apenas
com a manifestacao da Ultima vontade e que sur
giriam as propaladas definitividade e perfeicao.

Essa conclusao, por si, ja e suficiente ao me
nos a impor maiar reflexao sobre 0 pensar do
Supremo Tribunal: se se conceitua urn ato em
urn caso concreto utilizando urn elemento indi
ferente a identifica-lo, de duas uma: ou a classi
ficacao escolhida esta equivocada, ou, ainda que
esteja correta, 0 elemento que levaria ao arrema
te nao foi explicitado.

Edizer: deduzir que 0 ato de registro e com
plexo porque a vontade do TC torna a aposen
tadoria e a pensao perfeitas e definitivas e argu
mentar no vazio, porque isso tambern serviria
a afirmar que 0 ato e composto. De modo que
apenas enfrentando os elementos que a doutri
na utiliza para diferenciar urn ato do outro - 0

complexo do composto - e que se pode con
cluir diante de que especie estamos.

Dentro da ampla divergencia que existe no
terna, alguma semelhanca e possivel estabelecer.
Para ambos os atos, uma coisa e certa: duas von
tades se confluem para formar a manifestacao
administrativa final. A questao e definir como
essa segunda vontade atua em relacao aprimei
ra. Diz-se, para 0 ato complexo, que uma vonta
de age de modo autonomo na propria delinea
cao do conteudo do ato, enquanto no composto
a segunda vontade e meramente instrumental,
limitando-se averificacao de uma legitimidade.

Maria Sylvia di Pietro, enfrentando 0 exem
plo de nomeacao de urn Ministro para 0 Supre
mo Tribunal Federal, revela-nos que temos ai ato
composto. Ha uma primeira vontade, a do Pre-
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sidente da Republica, que dentre os brasileiros
maiores de 35 anos, e que disponham de notavel
conhecimento juridico e de reputacao ilibada,
escolhe urn nome; urn unico nome. E ao depois
o manda ao Senado Federal, para aprovacao, 0
orgao legislativo nao tern liberdade para indicar
o sujeito, para delimitar dentre os brasileiros,
quem sera 0 proximo Ministro; a atuacao do Se
nado se limita a aprovar ou a rejeitar a indicacao
do Presidente da Republica.

Em palavras outras: 0 Legislativo nao entra
no conteudo do ato, de vez que nao tern poder
de escolha do nome indicado. A vontade que
exerce se aproxima muito mais de uma vonta
de de controle, instrumental, pelo que se esta ai
diante de urn ato composto'.

Coisa semelhante se passa com 0 agir do
Tribunal de Contas no controle de aposentado
rias e pensoes, Essas verbas sao concedidas pela
Administracao Publica, algo que ja permite 0

gozo respectivo. A Corte de Contas apenas apre
cia a legalidade dos atos; nao entra nos seus con
teudos, nao os corrige se for necessario: concede
o registro, ou 0 nega. Nada alem disso. 0 STF
mesmo ja 0 disse (MS 20.691, rel. Min. Moreira
Alves, DJ de 18.12.87):

Como acentua 0 parecer da Procuradoria
Geral da Republica, esta Corte, por seu Ple
nario, ao julgar 0 Mandado de Seguranca
20038 CRTJ 80/394 e seg.), de que fui rela
tor, ja entendeu que 0 Tribunal de Contas
nao tern competencia sequer para, no jul
gamento de legalidade da concessao inicial
de aposentadoria - ao inves de admitir 0

retorno do funcionario irregularmente apo
sentado a pedido, alterar 0 seu fundamento,
para mante-la em termos diversos dos em
que foi ela requerida e deferida.

Nesse julgamento, em que 0 Tribunal de
Contas entendia cabivel manter aposenta
doria voluntaria do funcionario, eliminando
tempo de service gratuito, e a considerando
como requerida com base no art. 178,inciso

3 Esse mesmo exemplo e tornado por Jose dos Santos
CarvalhoFilhocomo urn casode ato cornplexo, algoque
parececontradizer 0 conceitoque 0 autor formula, tam
bern ligadoa uma vontade de conteudo, no ato comple
xo, e a uma vontade de controle,no ato composto.
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I, da Lei 1711/52, que admite que 0 funcio
nario, que contar 30 anos de service, sera
aposentado com vencimento ou remune
racao integral, mas com 0 percentual com
tempo de service correspondente, salientei,
no voto que entao proferi: 'Portanto, no caso
presente, 0 Tribunal de Contas da Uniao,
no exercicio da atribuicao que the compete
por forcado disposto no § 8°, do art. 72, da
Emenda Constitucional n° 1/1969, so tern
uma alternativa: ou julgavalidaa aposenta
doria voluntaria nos termos em que conce
dida, ou a julga nula, por ilegal. 0 que nao
pode e determinar 0 registro da aposenta
doria em termos diversos dos em que foiela
requerida e deferida, 0 que implicariaapo
sentadoria cornpulsoria fora dos casos em
que a leia permite'.

Ora, se 0 Tribunal de Contas nao tern
competencia para deferir ou indeferir,
originariamente, pedido de concessao de
aposentadoria - nao podendo sequer
modificar seu fundamento contra a von
tade do requerente, ao julgar a legalida
de da aposentadoria ja concedida (oo.), se
adstringira necessariamente ao julgamen
to - ato a posteriori - para fins de alte
racao de registro, da legalidade, ou nao,
da concessao da melhoria feita pela Ad
ministracao. Esta e que e competente para
apreciar e decidir, originariamente, 0 pe
dido do inativo de extensao, em virtude
de texto legal, de reclassificacao,

De tudo, tem-se que essa atividade do Tri

bunal de Contas, de apreciar a legalidade, de
controlar os atos, parece mais proxima de urn

ato composto do que de urn ato complexo. E

nisso nao vai qualquer diminuicao a atividade

Constitucional deste orgao: se foi a Constituicao
que assim fixou, antes the homenageia 0 mister

encontrar a real exegese da atuacao,
Ora, se a premissa de que partiu 0 STF para

fincar a inaplicabilidade do prazo decadencial
quinquenal do art. 54 da Lei 9.784/99 aos atos de

registro de aposentadoria e pensao ea natureza

complexa do ato, e nao sendo a rigor esse ato

complexo, ao menos segundo uma classifIca~ao

mais proxima ao que os autores tern propalado,

a conclusao tomada precisa ser revista.

De fato, sendo este ato em verdade com
posto, cuja segunda vontade esimplesmente de
controle, nao ha qualquer razao logico-juridica
que impeca a incidencia do prazo decadencial
entre a concessao da verba e a atuacao do TC.
A aposentadoria e a pensao ja existem, produ
zem efeitos, sao eficazes, 0 Tribunal apenas vai
lhes confirrnar a validez, ou nega-la, mas nunca
inovar no ato. E se 0 ato nao pode ser inovado,
modificado, mas apenas controlado, deve existir
urn prazo para esse controle, que nao e outro,
senao a disposicao geral de seguranca estampa
da no art. 54 da Lei do Processo Administrativo
Federal, de aplicacao ampla.

Da norma geral da prescric;ao e
decadencla, Da seguranC;a juridica

Se nao bastassem essas razoes, ha outra ar
ticulacao a impor prazo ao atuar do Tribunal
de Contas; articulacao talvez valorativamente
mais importante. No direito brasileiro tern se
formado a conviccao de que a regra diz com 0

estabelecimento de prazos para a pratica de atos,
enquanto as excecoes devem vir expressas.

Parece ser essa a tonica empreendida pela
Constituicao, que em dois dispositivos revelou
essa intencao; urn pertinente ao direito penal, ou
tro ao direito administrativo. De fato, 0 art. 5°,
XLII e XLIV, considera imprescritiveis 0 delito de
racismo e a acao de grupos armados, civis ou mi
litares, contra a ordem constitucional e 0 Estado
Democratico: de outro lado, 0 art. 37, § 5°,4 consi
dera imprescritiveis as acoes de ressarcimento de
dano ao erario. Excecoes se interpretam restritiva
mente, quando nao haja razao juridica relevante a
dar pelo contrario,

Nao consta, com efeito, qualquer norma a
atribuir expressamente 0 carater imprescritivel
a atuacao do Tribunal de Contas na atividade
aqui discutida. A solucao do tema ha de vir, pois,
da analise mesma do sistema, que tern cada vez
mais recebido a leitura da seguranca juridica,
para alern de urn principio da eficiencia,

4 Alias, quantaaesse dispositive,apropria doutrina tern mo
dificado antiga opiniao de que estaria ai estabelecida essa
suposta imprescritibilidade. Basta ver a atual posi<;iio de
Celso Antonio Bandeira de Mello, que nao mais enxerga
no art. 37, § 4°, cia CF/88 umareferenda aprazo perpetuo.

Nao edistante 0 precedente do STF que re
velou 0 dever de se encontrar urn prazo geral de
prescricao quando nao haja dispositivo especi
fico a incidir. Para 0 cidadao, atuando em face
do Estado, proclama-se 0 Decreto 20.910/32,

norma global da prejudicial extintiva, que erige
urn prazo quinquenal para esse fim. Razoes de
isonomia e de paridade de armas exigem que, se
o administrado dispoe de urn certo lapso tem
poral para agir contra 0 Estado, a reciproca ha
de ser verdadeira".

No MS 22.357, consignou 0 STF, citando a
licao de Miguel Reale (Revogacao e anulamento
do ato administrativo, 2" ed., Forense, Rio de Ja
neiro, 1980, p. 70/71), que:

Escreve com acerto Jose Frederico Marques
que a subordinacao do exercicio do poder
anulat6rioa urnprazorazoavel podesercon
siderado requisito implicito no principio do
due process of law. Tal principio, em verda
de, nao e valido apenasno sistemado direito
norte americano, do qual e uma das pe<;as
basilares, mas e extensivel a todos os orde
namentosjuridicos, vistocomo corresponde
a uma tripla exigencia, de regularidade nor
mativa, de economiade meiose forma e de
adequacao atipicidade fatica, Nao obstante
a falta de termo que em nossalinguagem ri

gorosamente the corresponda, poderiamos
traduzir due process of law por devida atu
alizacao do direito, ficando entendido que
havera infracao desse ditame fundamental
toda vez que, na pratica do ato administra
tivo, for preterido algum dos momentos es
senciais asua ocorrencia; porem destruidas,
sem motivo plausivel, situacoes de fato, cuja
continuidade seja economicamente aconse
lhavel, ou se a decisao nao corresponder ao
complexo de notas distintivas da realidade
social tipicamente configurada em lei.

5 Essa conclusao reflete, entre outros ternas, a chamada
administracao publica horizontal, que nao enxerga 0

Estado como ente superior ao administrado, como se
travasse com ele relacao vertical; ao contrario, 0 que ai
se estabelece e uma relacao onde vige nao 0 poder-de
ver, mas 0 dever-poder; onde emergem os principios
da confian<;:a e da boa-fe; onde, para alem das duas
cIassicas categorias direito adquirido e expectativa de
direito, apareceuma terceira, a expectativa legitima .

I Jornada de Dlreito Administrativo

Tudo ha de se aplicar aos registros de apo
sentadorias e pensoes pelo Tribunal de Contas.
E afalta de norma diversa, a estabelecer esse pro
pugnado lapso razoavel, 0 art. 54 da Lei 9.784/99
cai como uma luva. Ai esta dito apenas que ede
cinco anos 0 prazo estatal para anular ato de que
decorra efeito favoravel ao administrado. Ora,
o controle do TC bern pode ser tido como uma
tipica rnanifestacao que, quando nega 0 regis
tro dos beneficios, termina por anula-los. E e
inegavel que essas verbas ja produziram efeitos
favoraveis ao servidor ou dependente. Donde a
integral pertinencia do preceptivo.

De resto, admitir possa 0 TC negar 0 regis
tro desses atos impondo 0 retorno do servidor
ao trabalho, quica ao depois de varios anos, e
atentar contra a ordem natural das coisas, e
contra 0 principio da eficiencia. A Adminis
tracao Publica, especialmente quando recebe
atribuicoes privativas, como a de que se est a
a cuidar, termina por se especializar no ramo
de atuacao, Dai que gastar mais de 05 (cinco)
anos - prazo geral de pratica de atos - para a
realizacao de urn evento exigido pela Consti
tuicao e indicar aversao a celeridade, ao due
process of law e aconfianca,

Conclusao

Eis as conclusoes tomadas: a) a jurispru
dencia do STF ainda repele a aplicacao de prazo
decadencial, como 0 do art. 54 da Lei 9.784/99,
na atividade do Tribunal de Contas de registrar
aposentadorias e pensoes: b) revela 0 Pretorio
Excelso que este registro traduz ato complexo,
cuja perfeicao apenas vern com a manifestacao
do Tribunal de Contas; c) se 0 ato apenas ter
mina seu cido de formacao com a aprovacao do
TC, nao ha como contar prazo decadencial para
a sua pratica antes desta manifestacao final de
vontade; d) 0 entendimento contraria, porern,
a classificacao dos atos administrativos que os
divide em complexos e compostos; e) nos atos
complexos, ha duas vontades autonornas, en
quanta no composto a segunda vontade emera
mente instrumental, de controle da primeira; f)
a atuac;ao do Tribunal de Contas nesses atos de
registro muito mais se aproxima, malgrado a di
vergencia doutrinaria, de urn ato composto, de
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modo que a premissa de que parte 0 STF a rigor
esta equivocada, assim nao devendo prevalecer
a conclusao erigida (de inaplicacao do prazo
decadencial); g) de qualquer forma, os casos de
imprescritibilidade e de ausencia de decadencia
sao excecoes que devem vir expressas no orde
namento; a regra diz com a existencia de prazos,
sobretudo em face do Estado, que dispoe contra
o particular de regra geral de prescricao: h) nao
ha obice literal e(ou) teleol6gico a fazer incidir 0

art. 54 da Lei 9.784/99 nessa atividade de regis
tro de aposentadorias e pensoes, tanto mais se
invocados os principios da boa-fe, confianca e
seguranca juridica.
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A influencia do pensamento neoliberal na
economia alastrou-se em ritmo acelerado por
todo 0 mundo, especialmente a partir de 1989,
com a derrocada do imperio sovietico que se
erigira apos a Revolucao Bolchevista de 1917,
na Russia. Como marco historico dessa derro
cada, costuma-se apresentar a queda do Muro
de Berlim, em 1985, que deflagrou 0 processo
de reunificacao da Alemanha e, gradativamente,
do ingresso do Capitalismo nos paises do Leste
europeu. De fato, 0 fenomeno que corroeu os re
gimes politicos entao vigentes entre os povos do
Leste da Europa e da Peninsula Balcanica tam
bern se manifestaria nos paises que cornpo em a
Europa Ocidental e a Meridional, corroborando
sua marca globalizante. Mesmo em nacoes eu
ropeias de acentuada tradicao, como e 0 caso
da Franca, cujo modelo napoleonico ostentava
uma solida hierarquia, as tendencias neoliberais
globalizantes nao tardaram a se manifestar.

Na America, os ventos neoliberais que so
praram a partir dos Estados Unidos atingiram
paises como 0 Brasil cujo processo de redemo
cratizacao havia pouco tempo se tinha iniciado,
acarretando consequencias de ordem juridi
ca, como e natural. De fato, a nova Constitui
<;:ao brasileira, promulgada em 5 de outubro de
1988, apos urn regime militar de excecao instau
rado apos 0 golpe de 1964, ainda continha na
redacao de seu texto uma marca indelevelmente
social-nacional. A passagem do chamado Estado
executor para 0 cognominado Estadogestor, no
que concerne aprestacao de services publicos,
reclamaria sucessivas emendas ao Texto cons
titucional as quais seriam deflagradas, especial
mente a partir de 1990.

Com efeito, nos governos Collor, concluido
por Hamar Franco, e Fernando Henrique Car
doso, emendas constitucionais se encarregariam
de alterar sensivelmente a feicao economica do
pais, principalmente por promoveram a sua
desnacionalizacao. 0 tamanho da participacao
do Estado na producao de bens e prestacao de
services sofreria significativo encolhimento. E,

Juiz federal Francisco Neves da Cunha

como dito retro, tal modelo se distinguiria, pre
cipuamente, na prestacao dos services publicos,

De fato, historicamente, a definicao de ser
vico publico adotada pelo Brasil seguia 0 mo
delo frances e abarcava todas as atividades de
interesse comum passiveis de serem realizadas
por qualquer urn dos Poderes constituidos, sob
regime juridico especifico, ou seja, de direito
publico. Desse modo, a Constituicao da Re
publica Federativa do Brasil de 05110/1988, em
sua redacao original, cometera a orgaos estatais
competencias orientadas para 0 desempenho
de atividades que se destinavam a satisfacao
das necessidades coletivas. Ao Estado cabia, de
modo positivo, comandar a prestacao de servi
cos publicos, diretamente ou mediante conces
sao. Com as novidades inseridas apos as emen
das, tal mister foi sendo repassado a iniciativa
privada, ainda que de modo gradativo, restando
o Estado autorizado, destarte, a delegar aquelas
competencias a si conferidas em 1988.

Esta alteracao de rumo vinha, precisamen
te, na esteira da dernarcacao da linha divis6ria
que separava a atuacao estatal tipica daquela
passivel de delegacao aos entes privados. De
urn lado, as atividades de Estado propriamente
ditas, considerados servicos publicos em sen
tido estrito; de outro, aqueles cuja execucao
poderia ser delegada, conservando a possibili
dade de intervencao estatal.

o Titulo VII da Carta Politica, que trata da
Ordem Economica e Financeira, com seus qua
tro Capitulos, sob 0 qual sao redigidos os arti
gos 170 usque 192, sofreu significativa alteracao,
inclusive com a supressao do art. 171, que foi
revogado pela EC 6, de 15/0811995. A despeito
de ao Poder Publico incumbir a prestacao de
services publicos, diretamente ou sob regime de
concessao ou perrnissao, na forma da lei (CF/
art. 175), a Constituicao da Republica veda ao
Estado explorar de forma direta qualquer ati
vidade economica, ressalvadas as hip6teses de
imperativo aseguran<;:a nacional ou a relevante
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interesse coletivo. Afigura-se significativa a re

dacao do art. 173, nestes termos:

Art. 173.Ressalvadosos casosprevistos nesta
Constituicao, a exploracao direta de ativida
de economica pelo Estado so sera permitida
quando necessaria aos imperativos da segu
ranca nacional ou a relevante interesse cole
tivo, conforme definidos em lei.

Igualmente se mostra significativa a remes
sa da materia a legislacao infraconstitucional.
Digno de nota e, tambem, 0 carater de divisibi
lidade conferido a prestacao dos services publi
cos, comportando os regimes de concessao ou
de perrnissao, quando antes se submetiam ao
regime juridico publico. De fato, sem prejuizo
de ser publica a natureza do service prestado,
o regime juridico e simultaneamente publico
e privado (regime hibrido), nas hipoteses de

concessao e de perrnissao.
A ideia de prestacao de services publicos

em regime de concessao ou de permissao, sem
pre mediante licitacao (CF, art. 175), implica a
supervisao estatal eis que publica a natureza do
service a ser prestado. A esta ideia esta associada
a propria redacao do art. 173, da Constituicao
Federal, reproduzido retro. Outrossim, estatui 0

art. 174, da mesma Carta da Republica:

Art. 174. Como agente normativo e regu
lador da atividade economica, 0 Estado
exercera, na forma da lei, as funcoes de fis
calizacao, incentivo e planejamento, sen
do este determinante para 0 setor publico
e indicativo para 0 setor privado.

A norma constitucional em questao trata da
intervencao do Estado no dominio econornico
estabelecendo seu carater determinante para 0

setor publico e tao-so indicativo para 0 setor pri
vado. E de forma diversa nao poderia ser, uma
vez que a livre iniciativa, ao lado do valor social
do trabalho, constitui urn principio da ordem
econornica nacional, na diccao do art. 170 da
Lei Maior. A cornpetencia regulatoria e extrai
da, portanto, da interpretacao da norma do art.
174, suso transcrito. Ao Estado compete insti
tuir, mediante edicao de lei propria, organismos
reguladores com poder de tutela e fiscalizacao
das empresas prestadoras de services publicos,

A partir de concepcao haurida no Direito
Administrativo norte-americano, surgiram as
agencies reguladoras como organismos fisca
lizadores, gozan do de status autarquico, Nos
Estados Unidos a lei confere independencia as
agencias para atuarem no setor de regulacao, vi

sando a eficiencia do service.
No Brasil, atuando sob regime especial, as

agencias sao criadas por lei especifica, dotadas
de autonomia administrativa e financeira, sendo

estaveis os seus dirigentes.
A funcao reguladora, propria das agencias,

reveste-se de carater normativo. Em verdade,
muito ja se discutiu para saber se as agencias se
ria permitido editar atos normativos com efica
cia legislativa. Hodiernamente, a questao pode
ser considerada pacifica. Tende-se a admitir a
possibilidade de edicao de medidas normativas
pelas agencias reguladoras desde que estas se
cinjam a funcao estritamente regulatoria, isto
e, sem que tais medidas inovem na ordem ju
ridica. Em verdade, por tratar-se da prestacao
de urn service de acentuado interesse publico,
e ao Estado que compete a supervisao direta
da sua prestacao. No entanto, em vista de esta
prestacao materializar uma atividade economi
ca, sem prejuizo do carater essencial que recla
rna atuacao por parte do Estado, nao deve a sua
prestacao se dar senao pela iniciativa privada,
mediante procedimento de licitacao, conforme
visto retro, respeitando as peculiaridades do
mercado. A regulacao dessa atividade, entre
tanto, deve permanecer a cargo da pessoa juri
dica publica, Uniao, Estados e Distrito Federal,

titular da permissao ou concessao,
Sobre 0 tema, Raquel Melo Urbano de

Carvalho (2008: 317) transcreve citacao de
Alexandre Santos de Aragao, que, por sua vez,
invoca Garcia Enterria: "( ...) nao ha qualquer
inconstitucionalidade na deslegalizacao, que
nao consistiria propriamente em uma trans
ferencia de poderes legislativos, mas apenas
na adocao, pelo proprio legislador, de uma
politica legislativa pela qual transfere a outra
sede normativa a regulacao de determinada
materia", acrescentando que "( ...) para ele,
alern dos casos em que a deslegalizacao e ex
plicitamente colocada, 'as leis criadoras das

agencias reguladoras implicam, em principio,
pelo menos em materia preponderantemente
tecnica, em deslegalizacao em seu favor, salvo,
logicamente, se del as se inferir 0 contrario'".

A discussao acerca da legitimidade nor
mativa das agencias reguladoras tern rel evan
cia para fins de verificacao de que esteja sen
do atendida a finalidade principal para a qual
forma instituidas, ou seja, da efetividade dos
services publicos prestados, de sua eficiencia e
da celeridade da prestacao.

Essa efetividade buscada pelas agendas re
guladoras esbarra ainda em imimeras dificulda
des decorrentes de sua implantacao para fazer
face ao processo da globalizacao e ao aumento
do numero de demandas no setor publico. Isto e
reconhecido pelos que advogam a sua implanta
cao, necessitando de aperfeicoamento e fortale
cimento dos mecanismos ja implantados.

Mesmo 0 ministro Bresser- Pereira, que foi
o papa da nova gestae do Estado, advogando a
implantacao das agendas reguladoras no Brasil,
no governo Fernando Henrique Cardoso, visan 
do urn novo Estado "liberal social e republica
no", na sua concepcao, admite, em artigo recente
apresentado pela debatedora do conclave reali
zado de Belem/Pa, em 09/1112008, desembarga
dora federal Neuza Dantas, "que das Agendas
Reguladoras ora em funcionarnento somente a
ANP e a ANEEL efetivamente funcionarn".

Isto, em bora, no momento, estejam em
funcionamento as demais agendas reguladoras
instituidas por suas diversas leis criadoras, em
especial, ressalte-se, a Anatel, que regula os ser
vicos publicos de telecomunicacoes.

Em artigo da minha lavra publicado na re
vista Argumento, pelo TRF da 1a Regiao, assim
me explicitei sobre 0 assunto:

"Na verdade, pode-se dizer que a tentativa
para gerir a prestacao dos services publicos no
Brasil, ou mais que uma tentativa, 0 arcabouco
legal editado para a implantacao das agencies
reguladoras aos moldes das agencias regulado
ras americanas, nada mais e que uma pressao do
capital internacional para ingressar no setor em
nosso mercado de prestacao de services.

Por outro lado, a forma de prestacao pre
tendida deve ser a menos interventiva possivel,

I Jornada de Direito Admin istratlvo

nao deixando de ter a sua regulacao por lei, que,

alias, em nosso pais, deve atender ao principio
da legalidade preconizada na Constituicao. E 0

que se depreende da criacao por lei de todas as
agencias prestadoras de services publicos, Ini

cialmente, houve a emenda a Constituicao origi

nal de 1988, para permitir 0 ingresso de capitais
alienigenas, relegad a sua regulamentacao a lei.

A tradicao brasileira tern na lei emanada do

Parlamento a sua norma condutiva, diversamente
da tradicao americana, que a entregou aos parti

culares, por decorrencia mesmo do direito anglo
saxao, que prioriza como norma de conduta do

ordenamento juridico 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, nao
aceitam a chamada "deslegalizacao" do espaco

normativo ocupado pelas agencias regulado

ras, que, segundo este autor, violam 0 principio
constitucional da legalidade.

Para 0 mestre em direito administrativo, a
nova estrutura montada pelo "Estado neoliberal",

para gerir 0 service publico atraves de agendas
reguladoras, nada mais e que, como anterior
mente ressaltado, uma imposicao do capital in

ternacional para participar, no mercado interno,

da prestacao dos services publicos em geral. Ali

as, tambem comungamos deste ponto de vista.
Esta e a forma tambern de atrair mais e mais

capitais, inserindo-se 0 pais no contexto da glo

balizacao. E 0 que provam as notas outorgadas
recentemente por agenda de classificacao de ris
co ao Brasil, como a Standard & Poor's, umas das

principais, que elevou 0 ratingsoberano (nota de

risco de credito) do pais para "grau de investimen
to", que, segundo a imprensa, e a "classificacao

dada pelas agendas de ratinga paises com poucas
chances de deixar de honrar suas dividas",

o pretexto de modernizacao, ou 0 "novo"

Estado liberal, nada mais e que uma adaptacao

aos tempos atuais da globalizacao dos capitais,
que exigem a abertura dos mercados internos

dos paises em todos os setores, inclusive na

prestacao dos services publicos,
De tempos em tempos, processam-se mu

dancas administrativas, conforme as circuns-
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tancias dos donos de poder internamente e das
influencias recebidas de fora.

A reforma administrativa, introduzida pelo
Decreto-Lei 200/1967 e que engendrava toda
uma filosofia de administracao do Estado, da
prestacao dos services publicos, atraves de au
tarquias, empresas publicas e sociedades de eco
nomia mista, foi 0 apanagio da epoca, assentada
nos principios da descentralizacao, autonomia,
planejamento, coordenacao, controle e delega
cao da competencia. Mais tarde, se lhes ajunta
ram tambern as fundacoes de service publico.
Cada qual atuava com suas leis e regras.

Em curto espaco de tempo 0 panorama ca
pitalista mundial impos novos padroes, Eo que
se vt: no passado, numa retrospectiva historica
entre 0 Brasil e os Estados Unidos da epoca do
New Deal, conforme as flutuacoes cic1icas das
crises do capitalismo.

Atualmente, 0 Brasil abre seu mereado para
as atividades particulares, sobretudo interna
cionais, pressionado pelo grande capital exter
no, dentro do chamado contexto globalizante

do neoliberalismo.
Os Estados Unidos da epoca do New Deal,

em face da recessao provocada no boom da bol
sa de New York de 1929, caminhava em sentido
contrario ao liberalismo, entao reinante.

o Estado americano, entao, interveio for
temente na economia, seguindo a doutrina de
John Maynard Keynes, para reativa-la."!

Passadas as decadas de 30 e 40, superada a
recessao economica e reaquecida a economia
capitalista pela necessaria reconstrucao dos
destrocos da 2a Grande Guerra Mundial, os
Estados Unidos voltaram novamente a exercer
uma economia capitalista liberal na segunda

metade do Seculo xx.
No transpor do segundo milenio, ja no ana

de 2008, em virtude de nova crise economica que
abalou todo 0 contexto capitalista mundial, a
partir das ondas de desestabilizacao sentida pela
economia americana, atraves de seu setor banca-

1 Epaminondas Neto, "Standard & Poor's eleva rating
do Brasil para grau de investimento", Folha Online,
30104/2008. Disponivel em: http://www.folha.uol.
com.br. Acesso em: 02/0512008.

rio- imobiliario, novamente a nacao americana,
lider do capitalismo, teve que tomar medidas de
constricao e restrito controle das operacoes do
capital. Em realidade, como os fatos economicos
caminham em desabalada carreira, consoante as
crises que assoberbam 0 capitalismo, segundo
concepcao do maior estudioso do fenorneno, 0

filosofo alemao Karl Friedrich Marx, tambem as
diretrizes juridicas de cada pais, bern como seus
dirigentes e os estudiosos do assunto, todos de
vern estar atentos as necessidades de mudanca
do controle exercido sobre os seus rumos.

Assim, passados dois anos do ultimo Semi
nario que envolveu 0 assunto, ja os fatos eco
nomico-capitalistas induzem a uma necessaria
mudanca de rumo dos controles e freios das di

retrizes juridicas sobre 0 contexto econ6mico,
sobretudo no que tange ao sistema fiscalizatorio
das empresas reguladoras do service publico,
sobremodo em paises perifericos como 0 nosso.
Refiro-me justamente a crise retro mencionada,
que abalou 0 mundo capitalista, desde a nacao
ianque, que obrigou 0 proprio Governo ameri
cano, nao intervencionista, supinamente liberal,
a abrir as burras do Tesouro americana para
salvar da falencia os maiores bancos e empresas
americanas, a partir de uma quebra imobiliaria
em cascata de inadimplencias que afetou 0 ul
timo comprador da casa propria, e influenciou
negativamente toda a economia mundial,

Nao se quer dizer que, naquela nacao,
modificaram-se os sistemas fiscalizatorios das
agendas reguladoras, consoante sua tradicao,
Quer-se dizer, sim, que a partir da injecao dos
recursos publicos em massa na economia, como
nunca dantes visto, nem sequer no grande boom
da Bolsa de 1929, para salvar os grandes bancos
gestores financeiros do capitalismo e as grandes
empresas industriais e do setor terciario, 0 go
verno americana teve que aprovar urn plano gi
gantesco para resguardar sua economia, atraves
de diretrizes e fiscalizacao fechadas sobre esses.
Esta tarefa tera de levar a cabo durante muito
tempo ainda, descendo ate mesmo a determina
~ao dos salaries dos diretores dos grandes ban
cos e das grandes empresas onde foram injeta

dos os recursos publicos.

Nos tempos de hoje, os dirigentes ameri
canos nao necessitaram ir a fun do em suas es
trategias a ponto de ter que interferir nas deci
soes da Suprema Corte Americana, como fora
obrigado a fazer 0 Presidente Roosevelt, para
estabelecer 0 New Deal, pois 0 Poder [udiciario
americana de hoje, ja libertado do conservado
rismo de antanho, experiente das crises cic1i
cas do capitalismo, nao ofertaria empecilhos
a intervencao estatal salvadora na economia,
segundo a doutrina keynesiana.

o Brasil, tambem, que sofreu e continua inse
rido no contexto dessa crise global recente do ca
pitalismo, apesar de ter estado relativamente pre
parado para enfrentar este novo cenario, tern que
continuar com sua politica de controle do poder
fiscalizatorio desses novos agentes, como vern
fazendo desde a instalacao do primeiro governo
Lula, atento aos ciclos das crises por que passa 0

capitalismo mundial. 0 principio da legalidade
que rege a elaboracao das normas no Pais, como
insiste Celso Bandeira de Mello, nao dao espaco
maior a completa flexibilizacao das acoes outorga
das as Agendas reguladoras. Nem este poder pode
estar delegado a livre vontade dos particulares que
prestam services no mercado. 0 Poder Publico, a
exemplo do recentemente ocorrido, como ja nao
bastassem as licoes historicas e a diversidade de
tradicao e de sistemas que orientam a patria do
capitalismo e a nossa economia, ora emergente,
nao se pode dar ao luxo de deixar ao leu este con
trole. Nem, portanto, as diretrizes juridicas regu
latorias podem estar frouxas a ponto de deixarem
se guiar pela vontade unica dos empreendedores
do setor, ate porque 0 Codigo do Consumidor, no
Brasil, com base constitucional, exigem 0 respeito
eo resguardo da vontade dos tomadores e usua
rios do referido service, em Ultima hipotese, seus
unicos e verdadeiros destinatarios,

Por fim, os doutrinadores e operadores do
direito tambem, devem se ater a essa vigilancia
permanente, em defesa do capital, da producao e
da riqueza nacional, que nao podem se esvair em
detrimento do produtor e consumidor do Pais.

Aos nossos juristas e doutrinadores cabe a
defesa da Patria, que tern, na sua Carta Magna
e nas suas leis, os escudos protetores da sobe
rania da Nacao,

IJornada de Diretto Administrativo

Tempos de liberalismo vao, tempos de so
cialismo vern, nas ondas ciclicas das crises do
capital que foram de tempos em tempos.

Por isso, como sempre, a eterna vigilancia e
o pre~o da liberdade e do progresso.
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Resumo: a estudo se destina a analisar os li
mites temporais do exercicio do poder de autotu
tela referente ao ato administrativo que versa sobre
beneficio previdenciario do Regime Geral de Pre
videncia Social - RGPS. Mais especificamente, ob
jetiva confrontar 0 principio da seguranl? juridica
com a analise daquelas situacoes em que os atos ad
ministrativos foram praticados anteriormente ao
advento do art. 103-Ada Lei8.213/91, introduzido
pela Lei10.839/04,quando nao existianorma espe
cificaa tratar do tema no ambito previdenciario,

Palavras-chave: Seguranca Iurldica. Ato Ad
ministrativo. Autotutela. Beneficio Previdencia
rio. Decadencia,

1 lntroducao

Em uma sociedade complexa e dinarnica
como a presente, a seguran~a juridica tern sido
urn dos tern as mais palpitantes no mundo mo
derno, uma vez que apenas essa seguran~a con
fere a tranquilidade necessaria para 0 enfrenta
mento das situacoes concretas que estao porvir
(previsibilidade). Se 0 futuro e incerto, ao me
nos 0 regime juridico aplicavel a uma dada rela
cao deve ser estavel, sob pena de se instalar uma
crise sistemica de desconfianca,

Nao obstante isso, tern-se visto uma enorme
dificuldade por parte da Administracao no sen
tido de assegurar, na pratica, a almejada segu
ranca juridica. Talvez isso decorra do fato de que
ha apenas cerca de vinte e do is anos estejamos
vivendo em democracia, apos anos de ditadura.
au seja, 0 processo de amadurecimento da pro
pria rnaquina estatal ainda impoe certa dificul
dade em se assegurar novos valores dispostos na
Constituicao da Republica, pois "a nova ativi
dade administrativa" (democratica e gerencial)
- como decorrencia da necessidade de trans
parencia, do respeito ao cidadao, da eficiencia/
eficacia da atuacao estatal - esta em constante
conflito com as antigas praticas, tipicas de uma
administracao publica patrimonialista.

Juiz federal substituto Gabriel Jose Queiroz Neto

Dentro desse contexto, aqueles que atuam na
area juridica tern hoje complexa missao. Devem
ter em mente que a constante mutacao social/
juridica exige, como contraponto, a analise das
situacoes postas segundo 0 enfoque do principio
da seguran~a juridica. Eque, nao raro, este ultimo
principio entra em "cheque" com outros igual
mente relevantes, dentre os quais 0 principio da
legalidade, e so no caso concreto havera possibili
dade de se estabelecer uma primazia entre eles.

Basta lembrar que, nos ultimos vinte e pou
cos anos, tivemos uma nova Constituicao, urn
novo Codigo Civil, os Codigos de Processo Civil
e Penal foram alterados de maneira profunda,
varies microssistemas normativos vieram ao or
denamento, a exemplo, do CDC, do Estatuto da
Crianca do Adolescente, do Estatuto do Idoso,
dentre outros importantes diplomas legais.

Toda essa profusao normativa demonstra,
por si so, que a analise de urn caso concreto, alern
da legislacao aplicavel, deve ponderar as implica
coes de uma nova sistematica legal aluz de expec
tativas legitimas consolidadas pelo tempo.

Se por urn lado e certo que devemos atuali
zar 0 nosso ordenamento juridico, a fim de me
lhor adequa-Io aos novos anseios da sociedade,
por outro, devemos ter consciencia de que nem
sempre 0 "cheque" entre legalidade x seguran~a

juridica deve privilegiar a primeira. a proprio
STF, em celebre julgamento (RE 442.683, da
Relatoria do Min. Carlos Velloso), ja deu pri
mazia a seguran~a juridica no confronto desta
com a inconstitucionalidade (ou seja, mais que
a propria legalidade).

Nao e por outra razao que 0 Prof. Almiro do
Couto e Silva faz a seguinte ressalva:

Nessa moldura, nao sera necessario su
blinhar que os prindpios da seguran<;:a
juridica e da protecao aconfianca sao ele
mentos conservadores na ordem juridica,
destinados amanutencao do status quo e a
evitar que as pessoas sejam surpreendidas
por modificacoes do direito positivo ou na
conduta do Estado, mesmo quando mani-
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festadas por atos ilegais, que possa ferir os
interesses dos administrados ou frustrar
lhes as expectitavas. Colocam-se, assim,
em posicao de tensao com as tendencias
que pressionam 0 Estado a adaptar-se a
novas exigencies da sociedade, de carater
economico, social, cultural ou de qual
quer outra ordem, ao influxo, por vezes,
de avances teconologicos ou cientificos,
como os realizados, com impressionante

. velocidade, no decorrer do seculo xx.
Ecerto que 0 futuro nao pode ser urn per
petuo prisioneiro do passado, nem podem
a seguran<;:a juridica e a protecao a con
fianca se transformar em valores absolu
tos, capazes de pretrificar a ordem juridi
ca, imobilizando 0 Estado e impedindo-o
de realizar as mudancas que 0 interesse
publico estaria a reclamar. Mas, de outra
parte, nao e igualmente admissivel que 0

Estado seja autorizado, em todas as cir
cunstancias, a ado tar novas providencias
em contradicao com as que foram por ele
proprio impostas, surpreendendo os que
acreditaram nos atos do Poder Publico.'

A seara previdenciaria nao se afasta de tais
pad-metros.

Como se sabe, nos ultimos trinta anos, houve
uma avalanche de leis tratando de beneficios e isso
tern causado uma dificuldade enorme na analise
do direito aplicavel a urn dado caso concreto, que
demanda, por vezes, a aplicacao de tres, quatro,
ou mais, dispositivos legais diversos.

Em inumeras situacoes, a Autarquia Previ
denciaria defere urn beneficio de maneira erronea
e, anos mais tarde, resolve alterar 0 que anterior
mente deferido, quando nao chega a cassa-lo,

Eobvio que a Autarquia (INSS) deve rever
seus atos administrativos que tratem de bene-

1 COUTO E SILVA, Almiro do. 0 principia da segu
ran~a juridica (protecao aconfianca) no Direito Publ!
co Brasileiro e 0 Direito da Administracao Publica de
Anular seus Proprios Atos Administrativos: 0 prazo de
cadencial do art. 54 da lei do processo administrativo
da Unuio (Lei n. 9.784/99).RevistaEletronica de Direi
to do Estado, Salvador, Instituto de Direito Publico da
Bahia,n. 2, abril/maio/junho, 2005, p. 6. Disponivel na
Internet: <http://www.direitodoestado.com.br>. Aces
so em 6 de abril de 2010.

ficios previdenciarios, conforme esta consoli
dado na antiga orientacao jurisprudencial do
STF, a teor das Sumulas 346 e 473. A questao
e que a leitura de tais Enunciados deve feita,
assim como toda a legislacao infraconstitucio
nal, segundo urn processo de filtragem consti
tucional, ou seja, aluz da CF/88.

No que diz respeito a seguran~a juridica,
ganha pertinencia 0 seguinte questionamento:
quais os limites temporais do dever de autotu
tela que a Adrninistracao Previdenciaria teria
ao longo dos tempos?

Se apos 0 advento da Lei 10.839/04 (origi
naria da conversao da MP 138/2003), que acres
centou 0 art. 103-A ao corpo da Lei 8.213/91,
o tema parece estar mais tranquilo, a materia
ainda apresenta consideravel complexidade,
tendo em vista que urn numero consideravel de
beneficios data das decadas de setenta, oitenta
e noventa, quando nao havia dispositivo espe
cifico a tratar do assunto.

Varios temas sao relevantes neste campo,
uma vez que duvidas e divergencias jurispruden
ciais sao constantes. Eis alguns questionamen
tos: a) 0 art. 542, da Lei 9.784/99, se aplicava ao
ato administrativo que versava sobre beneficio
previdenciario antes do advento do mencionado
art. 103-A? b) admitindo-se a aplicacao do art. 54
(cinco anos), da Lei 9.784/99, ao "ato adminis
trativo previdenciario'", como se faria a conta
gem do prazo tendo em vista 0 posterior advento
do art. 103-A (dez anos)? c) na ausencia de prazo
expresso (antes da Lei 9.784/99 e MP 138/2003),
como seria garantida a seguran~a juridica?

Pode-se dizer que 0 presente estudo estara
focado na resposta a tais questionamentos, com
a ressalva de que aqui se vai tratar de atos sem a
pecha da ma-fe ou da fraude, porquanto, diante
de tais ocorrencias, 0 prazo decadencial nao te-

2 Art. 54.0 direito da Administracao de anular os atos ad
ministrativos de que decorram efeitosfavoraveis para os
destinatarios decai em 5 (cinco) anos, contados da data
em que foram praticados, salvocomprovada ma-fe,

3 A referencia ao "ato administrativo previdenciario"
e apenas para diferenciar tal ato juridico especifico,
com sua regulamentacao propria, do regime geral dos
atos administrativos.

ria aplicabilidade (literalidade dos arts. 54, da Lei
9.784/99, e 103-A, da Lei 8.213/91), nem seria
invocavel diretamente 0 principio da seguranca
juridica, que pressupoe boa-fe do beneficiario,

2 Seguran~a juridica e prote~ao ill
conflance: sede constitucional:
jurisprudencia do STF

Embora comumente - no dia-a-dia da
rotina forense, pelo menos - nao se faca
uma diferenciacao entre os principios da se
guranca juridica e da protecao a confianca,
a doutrina aponta que ambos nao sao exata
mente a mesma coisa.

De acordo com a doutrina, mesmo que es
ses principios tenham intima liga~ao, existem
diferencas evidentes. 0 primeiro teria uma in
dole objetiva, a envolver limitacoes aretroativi
dade dos atos estatais (inclusive, os legislativos),
o que, no nosso ordenamento, esta cristalizado
no art. 5°, inc. XXXVI (protecao ao ato juridico
perfeito, acoisa julgada e ao direito adquirido),
da CF. Ja 0 ultimo teria feicao subjetiva, como
explica 0 Prof. Almiro do Couto e Silva:

A seguranca juridica e entendida como
sendo urn conceito ou urn principio juri
dico que se ramifica em duas partes, uma
de natureza objetiva e outra de natureza
subjetiva. A primeira, de natureza objetiva,
e aquela que envolve a questao dos limites
aretroavidade dos atos do Estado ate mes
mo quando estes se qualifiquem como atos
legislativos. Diz respeito, portanto, apro
tecao ao direito adquirido, ao ato juridico
perfeito e acoisa julgada. Diferentemente
do que acontece em outros paises cujos or
denamentos juridicos frequentemente tern
servido de inspiracao ao direito brasileiro,
tal protecao esta ha muito incorporada
anossa tradicao constitucional e dela ex
pressamente cogita a Constituicao de 1988,
no art. 5°, inciso XXXVI.

A outra, de natureza subjetiva, concerne a
protencao aconfianca das pessoas no per
tinente aos atos, procedimentos e condu
tas do Estado, nos mais diferentes aspectos
de sua atuacao,

Modernamente, no direito comparado, a
doutrina prefere admitir a existencia de

I J '".1 I I [III I Il A rninlst rat lvo

dois prine/plos dlsrlntos, apesar das estrei
tas correlacoes exlstentes entre eles. Falam
os autores, asslm, em prlncipio da segu
ranca juridica quando designam 0 que
prestigia 0 aspecto objetlvo da estabilida
de das relacoes juridicus. e em principio da
protecao a confianca, quando aludem ao
que atenta para 0 aspecto subjetlvo, Este
ultimo principio (a) impoe ao Estado llml
tacoes na liberdade de alterar sua conduta
e de modificar atos que produzem vanta
gens para os destinatarios, mesmo quando
ilegais, ou (b) atribui-lhe consequenclas
patrimoniais por essas alteracoes, sempre
em virtude da crenca gerada nos benefici
arios, nos administrados ou na sociedade
em geral de que aqueles atos eram legiti
mos, tudo fazendo razoavelmente supor
que seriam mantidos.'

No caso do presente artigo, interessa-nos
mais a fundo a seguranca juridica na acepcao da
protecao aconfianca (aspecto subjetivo), uma vez
que, em se tratando de ato administrativo da seara
previdenciaria, a questao ganha relevancia no rno
mento da revisao de atos praticados pelo INSS,os
quais, posteriormente, sao tidos como invalidos,
por ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Apesar dessa ressalva, tendo em conta a utili
zacao mais conhecida e ampla do principio da se
guranca juridica, ja que este termo compreende as
duas acepcoes(objetivae subjetiva),preferiu-seaqui
o uso de tal denominacao de maneira generica.

Superado 0 ponto acima, pertinente ainda
outra analise: qual a sede do principio da segu
ranca juridica (e da propria protecao aconfian
ca) no ordenamento brasileiro? A Constituicao
da Republica da guarida a tal principio?

Seamateria ainda ediscutida no ambito doutri
nario, a jurisprudencia atual do Supremo Tribunal

4 COUTO E SILVA, Almiro do. 0 principio da segu
ranca juridica (protecao aconfianca) no Direito Publi
ca Brasileiro e 0 Direito da Administracao Publica de
Anular seus Proprios Atos Administrativos: 0 prazo
decadencial do art. 54 da lei do processo administrativo
da Unido (Lei n. 9.784/99). Revista Eletronica de Di
reito do Estado, Salvador, Instituto de Direito Publico
da Bahia,n. 2, abril/maio/junho, 2005, p. 3-5. Disponi
vel na Internet: <http://www.direitodoestado.com.br>.
Acesso em 6 de abril de 2010.
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Federal se inclina no sentido de ver a propria CF/88

como a base do principio da seguranca juridica. Isso

se pode afirmar seguramente apos 0 julgamento do

MS 22.357/DF, onde 0 tema foi discutido franca e

abertamente. Ali 0 STF acolheu 0 posicionamento

no sentido de que a seguranca juridica e um prin

cipio constitucional, como subprincipio do Estado

de Direito. Eis a ementa do acordao:

Mandado de Seguranc;a. 2. Acordao do

Tribunal de Contas da Uniao. Prestacao

de Contas da Empresa Brasileira de Infra

estrutura Aeroporto.aria - INFRAERO.

Emprego Publico. Regularizacao de ad

missoes, 3. Contratac;oes realizadas em

conformidade com a legislac;ao vigente a
epoca. Adrnissoes realizadas por processo

seletivo sem concurso publico, validadas

por decisao administrativa e acordao an

terior do TCU. 4. Transcurso de mais de

dez anos desde a concessao da liminar no

mandado de seguranc;a. 5. Obrigatorieda

de da observancia do principio da segu 

ranca juridica enquanto subprincipio do

Estado de Direito. Necessidade de estabi

lidade das situacoes criadas adrninistrati

vamente. 6. Principio da confianca como

elemento do principio da seguranca juri

dica. Presenca de urn componente de etica

juridica e sua aplicacao nas relacoes juri

dicas de direito publico. 7. Concurso de

circunstancias especificas e excepcionais

que revelam: a boa fe dos impetrantes; a

realizacao de processo seletivo rigoroso; a

observancia do regulamento da Infraero,

vigente a epoca da realizacao do proces

so seletivo; a existencia de controversia, a
epoca das contratacoes, quanto aexigen

cia, nos termos do art. 37 da Constitui

cao, de concurso publico no ambito das

empresas publicas e sociedades de econo

mia mista. 8. Circunstancias que, aliadas

ao longo periodo de tempo transcorrido,

afastam a alegada nulidade das contrata

coes dos impetrantes. 9. Mandado de Se

guranc;a deferido."

5 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Pleno. Mandado
de Seguranca 22.357. Relator: Gilmar Mendes. Decisao
unanime, Brasilia, 27/05/2004. DJ de 05/11/2004, p. 6.

Mas nao foi so esse julgado que versou sobre 0

assunto. Tambern ja tratou a materia diretamente
oMS 24.268, 0 RE 358.875 - AgR. 0 RE 217.141
5 - AgR, 0 RE 442.683, dentre outros, que serao

apreciados oportunamente neste trabalho.
Tudo isso demonstra que ha certa consoli

dacao no sentido de que a seguranca juridica tern
mesmo sede constitucional, do que, alias, nao se

afasta a propria doutrina, conforme conclusao

do ja citado Prof. Almiro do Couto e Silva:

o principio da seguranca juridica, en
tendido com protecao a confianca, esta
hoje reconhecido na legislac;ao e na juris
prudencia do Supremo Tribunal Federal
como principio de valor constitucional,
imanente ao principio do Estado de Di
reito, e que serve de limite a invalidacao,
pela Administracao Publica, dos seus atos
administrativos eivados de ilegalidade ou

de inconstitucionalidade,"

De fato, parece ser intuitiva a nocao de que,
mesmo sem previsao expressa na CF/88, urn dos

principais fundamentos da existencia de urn sist~

rna juridico e 0 de garantir seguran<;a e certeza as

relacoes sociais. Especificamente no que toea ao
Estado, e salutar que exita urn minimo de coeren
cia e estabilidade na sua atuacao, Por isso, nao ha

como negar a sede constitucional do principio ora
estudado, dada a intima vinculacao entre Estado

de Direito e seguranca juridica.
Mas, qual seria a repercussao disso?
Pode-se dizer que 0 principio da seguranca

apresenta valor por si so, de tal modo que pode
ser confrontado com qualquer outro principio
constitucional de forma independente, sem ne
cessidade de apoio em qualquer outro vetor.
Como consequencia. em havendo conflito de tal

principio com outros previstos na CF/88, a solu

cao nao se apresentara univoca.
Como se sabe, nao ha hierarquia entre prin

cipios constitucionais, a priori. Cabe ao interprete,

entao, dentro da tecnica de ponderacaode interes
ses verificar qual principio ira prevalecer num dado
caso concreto. Por vezes, ja de antemao se alerta,
eventual "cheque" ja estara resolvido pelo proprio

60 bra citada, p. 47.

legislador dentro do seu juizo discricionario, como

ocorre atualrnente com as previsoes do art. 54, da
Lei 9.784/99, e do art. 103-A, da Lei 8.213/91, que

estabelecem prazos extintivos expressos. No entan

to, existem situacoes nas quais nao se revela cabivel a

utilizacao de tais prazos, 0 que finda por exigir uma

solucao aluz do principio da seguran~ juridica.
Pode-se dizer que, num caso concreto, entre

legalidade x seguranca juridica, esta tera prevalen

cia sobre aquela, 0 que, alias, ja foi feito inumeras
vezes pelo STF, conforme se dernonstrara mais

detidamente em capitulo proprio deste ensaio.

Para concluir, 0 que se deve extrair das afir

macoes acima e que 0 principio da seguran<;a ju
ridica (e da protecao aconfianca) tern sede cons

titucional, segundo a jurisprudencia do proprio

STF e a sua aplicabilidade no mundo pratico

ira depender do caso concreto: algumas situa
coes ja foram resolvidas pelo proprio legislador,

quando previu prazos especificos, por exemplo;

outras serao solucionadas com a utilizacao do

principio enquanto elemento integrativo (apli
cacao direta), uma vez que a seguran<;a juridica

vale por si e tern inumeras acepcoes.

3 O/lato administrativo previdenciarto"

As definicoes de ato administrativo sao inu

meras, 0 que tern suscitado enormes discussoes
doutrinarias, sabido que este terna de definicoes

e materia afeta adoutrina e nao alegislacao pro

priamente. Entretanto, nao ha aqui necessidade

aprofundamento neste assunto.

Basta mencionar apenas que nao ha como afas
tar 0 ato referente aconcessao/revisao de beneficio
previdenciario da especie maior ato administrativo.

Trata-se de ato juridico praticado pela Ad

ministracao Publica Previdenciaria (aspecto

subjetivo mais que evidente) com todos os seus

atributos: ha evidente presuncao de legitimida

de/veracidade; ha primazia da forca cogente; e
ha auto-executoriedade.?

7 Essa listagem dos atributos do ato administrativo tam 
bern etema que apresenta variacao doutrinaria, 0 que
nao se desconhece. Ocorre que tal discussao foge aos
estritos limites do presente trabalho, de modo aqui se
adotou a divisao mais comum.
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Nao e por outra razao que 0 proprio INSS,
em suas defesas judiciais, a fim de sustentar 0

dever de autotutela, invoca as citadas Sumulas

346 e 473, do STF, que justamente tratam do de

ver revisional atinente aos atos administrativos.

o proprio art. 103-A, da Lei 8.213/91, reco
nhece 0 que afirmado acima, quando diz que "0
direito da Previdencia Social de anular os atos

administrativos de que decorram efeitos favo
rave is para os seus beneficiaries decai em dez

anos, contados da data em que foram pratica

dos, salvo comprovada ma-fe' - grifo nosso.

Em vista disso, denomina-se, no presente

trabalho, 0 "ato administrativo previdencia

rio" como aquele que versa sobre beneficios do

RGPS, como forma de haver aparte em relacao

ao ato administrativo geral.

4 0 art. 54 da Lei9.784/99 e suaaplica~ao
ao"ato administrativo previdendario"

Antes do advento da MP 138/2003 (con

vertida na Lei 10.839/04), que introduziu 0 art.

103-A ao corpo da Lei 8.213/91, nao havia prazo

especifico para tratar do limite temporal de revi

sao do "ato administrativo previdenciario". Por
isso, pergunta-se: 0 art. 54, da Lei 9.784/99, era

aplicavel ao ambito previdenciario?

A resposta so poderia ser afirmativa.
Conforme ja se consignou alhures, os atos

praticados pelo INSS, no que se refere aternatica

de beneficios do RGPS, sao atos administrativos

por sua propria natureza. Mesmo que regido por

uma legislacao propria, 0 ato em tal seara e admi

nistrativo por qualquer dos angulos que se anali

se, 0 que, adernais, esta reconhecido pela propria

Lei 8.213/91, a teor da redacao do art. 103-A.

Se assim e, amingua de outra previsao es
pecifica, nao faria sentido imaginar que 0 "ato

administrativo previdenciario" estivesse fora do

campo de incidencia do art. 54 ja mencionado.

Este, como se sabe, e urn dispositivo geral refe

rente a qualquer ato administrativo federal.

Por isso, antes mesmo da previsao do art.

103-A, que introduziu 0 prazo de dez anos para

o exercicio do dever de aututotela no ambito
previdenciario, havia, sim, urn prazo limitador

da competencia revisional do INSS e era justa-
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mente 0 do art. 54, de cinco anos. Esse entendi
mento, alias, ja foi acolhido pelo STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCI
ARIo. REVISAo DE ATO ADMINISTRA
TIVO. DECADENCIA. LEI N. 9.784/99.

A Administracao Publica tern 0 prazo de
cinco anos para anular ato administrativo
gerador de efeitos favoraveis para os desti
natarios, salvo se comprovada ma-fe (art.
54 da Lei n. 9.784/99).

Agravo regimental desprovido."

Afora isso,pergunta-se:mas, esteprazo se apli
ca aos atos anteriores avigenciado proprio art. 54?

o questionamento tern pertinencia, porque,
como se sabe, antes do art. 54, da Lei 9.784/99,
nao havia prazo expresso para 0 exercicio do
dever de autotutela por parte da Administra
cao, Corroborando com tal afirmacao, tem-se a
seguinte passagem do voto proferido pelo Min.
Hamilton Carvalhido por ocasiao do julgamen
to do Recurso Especial n. 540.904 - RS:

No sistema de direito positivo brasileiro,
contudo, 0 poder estatal de auto tutela nao
se mostrou nunca, anteriormente, subme
tido a prazos de caducidade (...).

Todavia, a partir da edicao da Emenda
Constitucional n. 19,de 4 de junho de 1998,
que "Modifica 0 regime e dispoe sobre prin
cipios e normas da Administracao Publi
ca, servidores e agentes politicos, controle
de despesas e financas publicas e custeio
de atividades a cargo do Distrito Federal, e
da outras providencias", significativas rnu
dancas ocorreram no Direito Administrati
vo Brasileiro, culminando com a chamada
"Reforma do Aparelho do Estado", e com
expressivas modificacoes no estatuto legal e
constitucional do jus imperii.

E, dando consecucao aos imperativos do
Estado Social e Dernocratico de Direito, a
Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que
"regula 0 processo administrativo no am
bito da Administracao Publica Federal",

8 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI<;:A. Quinta
Turma. Agravo Regimental no Recurso Especial
710.158 - CEo Relator: Felix Fischer. Decisao unani
me. Brasilia, 18/08/2005. DJ de 12/09/2005, p. 361.

disciplinou, nos pr6prios da decadencia, 0

dever-poder de autotutela da Administra
cao Publica, que ate entao nao se submetia
a prazo qualquer (...).9

Diante de tal situacao (advento do prazo), 0

proprio STJ, apos vacilar por algum periodo, fixou
orientacao no sentido de que 0 prazo de decadencia
do art. 54da Lei9.784/99tambern seriaaplicavel ao
ato anterior asua vigencia, com a ressalva de que
fluiriaa partir deste Ultimo marco (01/02/1999),de
modo a nao se admitir retroatividade.

Nessa situacao, ter-se-ia apenas a aplicacao
imediata da lei nova sobre tempo futuro, 0 que e
mais compativel com a ordem constitucional em
vigor.Tal entendimento, inclusive, estaexpostonos
seguintes julgados: MS 8.506/MS, da relatoria do
Min. Teori Zavascki; MS 9.1l2/DF e MS 9.157/DF,
ambos da relatoria da Min. Eliana Calmon, e MS
9.115/DF, da relatoriado Min. CesarAsforRocha.

A titulo de reforco, pertinente a leitura das
palavras do Min. Teori Zavascki, por ocasiao do
julgamento do mencionado Mandado de Segu
ranca de sua relatoria:

Com efeito, se antes do advento dessa nor
ma detinha a Administracao 0 direito (e,
diga-se, tarnbem 0 dever) de promover a
qualquer tempo a anulacao dos referidos
atos (Sumula 476 do STF, e, em relacao a
materia funcional, art. 114da Lei8.112/90),
e certo que a superveniente lei que criou 0

prazo decadencial somente podera incidir
sobre 0 tempo futuro, jamais sobre 0 pas
sado, pena de ofensa ao direito adquirido
(ainda nao exercido). Portanto, a solucao
para 0 problema de direito intertemporal
aqui posta s6 pode ser uma: relativamente
aos atos nulos anteriores anova lei, 0 pra
zo decadencial de cinco anos tern como
termo inicial 0 da vigencia da norma que
o estabeleceu.'?

9 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI<;:A. Sexta Tur
mao Recurso Especial 540.904/RS. Relator: Ha
milton Carvalhido. Decisao unanirne. Brasilia,
24/02/2005. DJ de 01/07/2005, p. 654.

10 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI<;:A. Terceira Se
cao, Mandado de Seguranca 8.506/DF. Relator: Min.
Teori Albino Zavascki. Decisao unanime. Brasilia,
28/02/2007. DJ de 02/04/2007, p. 226.

Assim, pode-se, entao, concluir que: a) 0

art. 54 da Lei 9.784/99 tambem se aplica aos
"atos administrativos previdenciarios", e, b)
isso, mesmo para aqueles atos anteriores ao seu
proprio advento, contado 0 prazo, entretanto,
desde 01/02/1999, data de publicacao e vigencia
dessa mencionada Lei.

5 0 advento do art. 103-A da
Lei 8.213/91 e os prazos em curso

Como foi consignado no item anterior, a Lei
9.784/99, que foi publicada e entrou em vigor
em 01/02/1999, e aplicavel aos atos administra
tivos de que ora cuidamos. E mais, para os atos
ante riores ao advento do art. 54, os cinco anos
sao contados a partir de 01/02/99.

Acontece que aMP 138 (convertida na Lei
10.839104), de 19/11/2003, que acrescentou
o art. 103-A a Lei 8.213/91, foi publicada em
20/11/2003, donde se conclui que tal dispositi
vo legal veio ao mundo juridico antes dos cin
co anos iniciais (terminariam em 01/0212004),

contados do advento da propria Lei 9.784/99.
Eo que isso quer dizer?
Tem-se ai urn problema de direito intertem

poral no que diz respeito a contagem do prazo
decadencial (urn prazo ja em curso e alongado
por legislacao posterior). Nessa situacao, na au
sencia de previsao legal em sentido contrario, 0

problema tern sido resolvido da seguinte maneira:
aplica-se 0 novo prazo, entretanto, considera-se 0

tempo transcorrido sob a egide da lei anterior.
Em linha com tal afirmativa, destacam

se as licoes doutrinarias de Camara Leal, que,
embora tratando expressamente de prescricao,
tam bern e aplicavel adecadencia, dada a seme
lhanca dos institutos, a saber:

Na carencia de normas especiais, parece
nos que devemos adotar 0 criterio ger
manico, dada a filiacao de nosso C6digo
aorientacao alema, consagrando 0 prin
cipio da retroatividade da lei prescricio
nal. E, assim, formularemos as seguintes
regras, inspiradas na legislacao teut6nica:
(...) 2" - Estabelecendo a nova lei prazo
mais longo de prescricao, essa obedecera
a esse novo prazo, contando-se, porem,
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para integra-lo, 0 tempo ja decorrido na
vigencia da lei antiga.!'

Trazendo tal premissa ao presente estudo,
tem-se que, se 0 ato administrativo foi praticado
antes e na vigencia da Lei 9.784/99, mas antes da
MP 138103, 0 prazo revisional de autotutela do
INSS se iniciou antes mesmo do advento do art.
103-A. Entretanto, a contagem, que devera ser
feita com base no prazo total de dez anos, levara
em consideracao 0 tempo anterior, ainda sob 0

palio do art. 54. Nesse sentido, alias, ja decidiu 0

Tribunal Regional Federal da Sa Regiao:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCI
ARlO. APOSENTADORIA. CANCELA
MENTO. ART. 103-A DA LEI N. 8.213/91.
DECADENCIA. INOCORRENCIA. DI
REITO LIQUIDO E CERTO. AUSENCIA.

1. NOS TERMOS DO ART. 103-A DA
LEI N. 8.213/91, INTRODUZIDO PELA
LEI N. 10.839/04, EM QUE FOI CON
VERTIDA A MEDIDA PROVISORIA N.
138, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2003, 0
DIREITO DA PREVIDENCIA SOCIAL
DE ANULAR OS ATOS ADMINISTRA
TIVOS DE QUE DERIVEM EFEITOS
FAvoRAvEIS PARASEUS BENEFICIA
RIOS EXTINGUE-SE, PELA DECADEN
CIA, EM DEZ ANOS, CONTADOS, NO
CASO DE EFEITOS PATRIMONIAIS
CONTINUOS, DA PERCEP<;:AO DO
PRIMEIRO PAGAMENTO.

2. NAo TENDO, QUANDO DO ADVEN
TO DA REFERIDAMP, TRANSCORRIDO
EM SUA TOTALIDADE 0 PRAZO DE
CADENCIAL QUINQUENAL PREVISTO
NO ART. 54 DA LEI N. 9.784/99,0 QUAL,
COM RELA<;:AO AOS ATOS PRATICA
DOS ANTES DO ADVENTO DESTEATO
NORMATIVO, SOMENTE FLUI A PAR
TIR DE SUA ENTRADA EM VIGOR, EM
01/02/99, DEVE SER OBSERVADO IME
DIATAMENTE, PARA FINS DE DECA
DENCIA, 0 PRAZO DECENAL, SENDO
COMPUTADO, POREM, PARA INTE
GRA-LO, 0 TEMPO JA DECORRIDO NA
VIGENCIA DA REFERIDALEI.

II LEAL, Antonio Luisda Camara. Daprescricao e Da De
cadencia. 4"ed. Riode Janeiro: Forense,1982; pp. 90/91.
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3. HIPOTESE EM QUE, AO CANCELAR,

EM 2005,A APOSENT ADORIA DO IMPE

TRANTE, A QUAL FORA CONCEDIDA

EM 1998,NAo HAVIA 0 INSS DECAfDO

DO DIREITO DE FAZE-LO, SUSCETfvEL
DE SEREXERCIDO ATE 01/02/09. (...)".12

Nessa situacao, nao se fala em aplicacao direta

do principio da seguranca juridica, mas, sim, de re

gras (prazos) instituidas pelo legislador ordinario

com inspiracao na seguranca juridica, de tal rna

neira que ai nao haveria necessidade de eventual

ponderacao (legalidade x seguranca): transcorrido

o prazo legal, ha decadencia: mera subsuncao.

Ocorre que, segundo 0 nosso entender, ape

nas a aplicacao "fria" de tais dispositivos legais

nao garante a seguranca juridica naqueles casos

relativos ao periodo anterior ao advento da Lei

9.784/99. Em inumeras situacoes, beneficios con

cedidos ha dez, quinze ou vinte anos seriam pas

siveis de revisao, se aplicadas as conclusoes acima,

sem analise de qualquer outra peculiaridade.

Eaqui que se destacam as premissas expos

tas nos primeiros itens deste trabalho, no sentido

de que, em determinadas situacoes, a seguranca

juridica, enquanto principio constitucional tera

aplicacao direta na tensao com 0 principio da

legalidade, viga do dever de autotutela.

Melhor dizendo, se, via de regra, 0 aplicador

do direito deve-se pautar pelas conclusoes ex

postas no presente item (aplicam-se sucessiva

mente 0 art. 54, da Lei 9.784/99, e 0 art. 103-A,

da Lei 8.213/91, de maneira que 0 prazo de dez

anos - previsto neste ultimo artigo - seja con

tado com a inclusao do tempo transcorrido na

vigencia daquele primeiro dispositivo), ha situ

acoes em que 0 principio da seguranca juridica

vai imperar por si so, de tal modo que, mesmo

nao ultrapassados os dez anos apos a vigencia da

Lei 9.784/99, inadmissivel sera a revisao.

Esse e0 tema do proximo item.

12 TRIBUNAL REGIONAL FEDERALDA sa REGIAo.
Segunda Turma. Apelacao em Mandado de Seguranca
2005.81.00.017854-2. Relator: Des. Luiz Alberto Gur
gel de Faria. Decisao unanime. Recife,12/02/2008. DJ
de 12/03/2008, p. 788.

6 0 regime anterior itprevisao expressa
de prazo de autotutela em setratando
de"ato administrativo previdenciario":
seguran~a juridica x legalidade

Como ja exposto em itens precedentes, an

teriormente ao advento da Lei 9.784/99, nao

havia prazo expresso de decadencia no que se
refere ao exercicio do dever de autotutela no or

denamento brasileiro. Em vista disso, adrnitia
se genericamente a anulacao dos atos adrninis

trativos em geral a qualquer momento.
Contudo, segundo aqui se defende, esses

casos tambern merecem analise sob o- foco do
principio da seguranca juridica (aplicacao dire

ta), enquanto valor constitucional, e nao apenas

sob 0 palio do principio da legalidade.
}a ficou claro que, num Estado de Direito, as

"promessasfirmes"porparteAdministra<;:aoPubli

ca devem ser preservadas, uma vez que isso e da
essen cia do sistema juridico (estabilidade, previ

sibilidade). Nao epor outra razao que 0 proprio
STF desta maneira ja julgou: "A lei inconstitucio

nal nasce morta. Em certos casos, entretanto, os
seus efeitos devem ser mantidos, em obsequio,

sobretudo, ao principio da boa-fe. No caso, os

efeitos do ato, concedidos com base no principio
da boa-fe, viram-se convalidados pela CF/88".u

E nessa perspectiva que se pergunta: sera

que, em nao havendo fraude ou ma-fe, seria legi

tima a revisao de atos concessorios de beneficios

previdenciarios apos dez, quinze ou vinte anos?
Como ficariam os beneficiaries de uma renda

vitalicia, que, apos 0 ato concessorio, pautaram
sua vida na firme promessa estatal de pagamen

to mensal? Como impor retorno ao trabalho de

beneficiaries que, alern da idade avancada, con
fiaram na seguranca de urn ato administrativo?

Analisando alguns julgados do STF que trata

ram do tema seguranca [uridica, constata-se que

nao ha ainda uma posicao consolidada sobre qual

prazo eaplicavel na ausencia de previsao expres

sa. Nao obstante isso, nao resta duvida de que 0

13 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.Segunda Turma.
Agravo Regimental no Recurso Especial 434.222. Re
lator: Min. Carlos Velloso. Decisao unanime. Brasilia,
14/06/2005. DJ de 01107/2005,p. 94.

Supremo acolhe tranquilamente a aplicacao direta
de tal principio. 0 questionamento que fica e: qual
seria 0 prazo aplicavel e como assegurar a obser
vancia a seguran<;:a juridica nesta situacao?

Segundo os ensinamentos do Prof. Almi

ro do Couto e Silva, anteriormente ao advento
da Lei 9.784/99, 0 prazo tambem seria de cin
co anos, por aplicacao extensiva de dispositivos

legais que versavam sobre prazos extintivos em
outras situacoes analogas. No artigo!" ja men
cionado neste ensaio, 0 Professor afirma 0 se

guinte na nota de rodape n. 75 do seu trabalho:

Hoje pode-se dizer que a maioria dos au
tares de Direito Administrativo sustenta
que e quinquenal 0 prazo de prescricao,
ou de decadencia, das pretensoes ou di
reitos tambern do Poder Publico contra
os particulares, com base em interpreta
cao do Decreto-Lei 20.910, de 6 de janei
ro de 1932 ou na legislacao posterior, de
direito publico que, de regra, tern fixado
o prazo de cinco an os para 0 exercicio
de pretensoes ou direitos do Estado con
tra os individuos. E nesse sentido que
se manifestam Celso Antonio Bandeira
de Mello (op. cit., p. 889 e segs.), Maria
Sylvia Zanella Di Pietro (op. cit., p. 610),
Di6genes Gasparini (op . cit ., p. 105).

Nao obstante isso, a aplicacao desse prazo
ainda nao etema tranquilo na jurisprudencia do
STF, segundo pesquisa que se efetuou. Passemos
a analise de alguns casos julgados pelo Pretorio.

Nos julgamentos dos Agravos Regimen
tais nos REs 358.875-3 e 364.511-1, ambos da
relatoria do Min. Celso de Mello, e do Agravo

Regimental no RE 384.334-6, cujo relator foi 0

Min. Eros Grau, nao se examinou expressamen
te qualquer prazo, porem, a seguran<;:a juridica

14 COUTO E SILVA, Almiro do. 0 principio da segu
ranra juridica (protecao aconfianca) no Direito Publi
co Brasileiro e 0 Direito da Administracao Publica de
Anular seus Proprios Atos Administrativos: 0 prazo
decadencial do art. 54 da lei do processo administra
tivo da Uniiio (Lei n. 9.784/99). Revista Eletr6nica
de Direito do Estado, Salvador, Instituto de Direito
Publico da Bahia, n. 2, abrillmaio/junho, 2005, p. 43.
Disponivel na Internet: <http://www.direitodoesta
do.com.br>. Acesso em 6 de abril de 2010.
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foi invocada como fundamento de decisao. Vale
ressaltar que esses julgados trataram do mes
mo assunto: revisao de ato de aposentadoria de
servidor publico do Estado do Amazonas. Eis a
ementa deste ultimo julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINARIo. SERVIDOR PUBLI
CO. APOSENTADORIA. LEI N. 1.762/86
DO ESTADO DO AMAZONAS. VANTA
GEM PESSOAL. 1.0 art 139,II, da LeiEsta
dual n. 1.762/86,assegurou 0 direito de incor
porar aosseus proventos 20%da remuneracao
percebida quando da atividade. Note-se que
aepoca da edicao da referida lei, estava em
vigor a Constituicao do Brasil de 1967-1969,
que, em seu artigo 102,§ 2°,vedava a percep
cao de proventos superiores aremuneracao
da atividade. Todavia, eventual inconstitucio
nalidade do artigo 139, II, daquela lei estadu
al, em face da CB/67-69, nunca foi arguida e
a gratificacao por ela instituida incorporou-se
ao patrimonio dos recorridos. 2. Esta Corte
firmou 0 entendimento no sentido de que os
proventos regulam-se pela lei vigente aepoca
do ato concessivo da aposentadoria, excluin
do-se, assim, do desconto na rernuneracao,
as vantagens de carater pessoal incorporadas
pelo funcionario publico, tomando-se, deste
modo, plausivela tese do direito adquirido. 3.
A concessiioda gratificacao, com a aposenta
doria, deu-se com observancia do principio
da boa-fe e retira-la, a esta altura, quando
par efeito da lei estadual, esta placitada pela
ordem juridico-constitucional vigente, cons
tituiria ofensa ao principio da irredutibilidade
de vencimentos. Agravo regimental a que se
nega provimento."

Nesse mesmo sentido (ausencia de analise do
prazo em si) caminhou 0 julgamento do Agravo
Regimental no RE 342.210, Relatora Min. Ellen
Gracie, 0 qual tambern tratava do mesmo assun
to (aposentadoria de servidor publico).

Em se tratando do MS 25.963, Relator Min.
Cezar Peluso, onde se analisou situacao bern dis
tinta da que foi listada nos julgados anteriores, 0

15 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.Prime ira Turma.
Agravo Regimental no Recurso Especial 384.334-6.
Relator: Min. Eros Grau . Decisao unanime, Brasilia,
31/05/2005. DJ de 24/06/2005, p. 35.
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Supremo, na sua composicao Plena, considerou

que uma aposentadoria homologada pelo TCD,

em acordao prolatado no dia 06/02/1997, nao po
deria ser posteriormente anulada em 19/07/2002,

por decisao do proprio Tribunal de Contas, tendo

em conta 0 decurso do prazo quinquenal.
No casu em comento, ede se fazer urn apar

te para registrar que nao se poderia falar em

"pura" aplicacao do art. 54 da Lei 9.784/99, uma

vez que 0 ato era anterior ao proprio advento
desta Lei; admitir-se-ia, sim, a fluencia do pra

lo, mas desde a vigencia da propria Lei 9.784/99

(01/02/1999), conforme posicionamento do
proprio STJ ja exposto acima. Nao obstante, 0

voto-condutor do Min. Cezar Peluso indicou a

aplicacao simples do art. 54 a partir de 02/199~,

o que foi acolhido, mas que, a rigor, nao devena

ocorrer, segundo se pensa.
Apos a leitura dos julgados acima, bern

como de varios outros que trataram do tema se

guran<;:a juridica'", encontrou-se 0 RE 217.141
5, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que,

ao fazer mencao a estudos dos doutrinadores
Almiro do Couto e Silva e Miguel Reale, indi

cou concordancia com 0 referido lapso de cinco

anos, mesmo antes do advento da Lei 9.784/99,

tendo em vista uma aplicacao extensiva do que

dispunham 0 Decreto 20.910/32, 0 Decreto-Le~

4.597/42, e 0 art. 21, da Lei de Acao Popular (Lei

4.717/65). Pela relevancia do voto, pertinente a

sua transcricao, ainda que parcial:

Desde sempre a melhor doutrina destacou,
especialmente a partir das experiencias euro
peias, que,em razao dasexigencies axiol6gicas
antes referidas - e, tambem, do devido pro
cesso legal -, na anulacaode ato administra
tivo devem ser considerados, como parte do
problemajuridicoa equacionar, a existencia,

de urn lado, da "possibilidade de haver-se
comolegitimo atonuloou anulavel, em deter
minadaseespecialissimas circunstancias, bern
como a constituicao, em tais casos, de direito
adquiridos, e, de outro lado,considerando-se

16 Em pesquisaefetivada no sitio oficial do STF, no,dia
25/04/2010,275 acordaos foram encontrados apos a
procura do termo "segurancaadj juridica", link pes
quisade jurisprudencia.

exaurido0 poder revisional ex officio da Ad
ministracao, apos urn prazo razoavel" (REA
LE, MigueL Revogacao e anulamento do ato
administrativo. Forense. Riode Janeiro. 1980.

2a ed. rev. e atual., pag.67/73).

Posteriormente a mesma linha foi bern
sumariada por Almiro do Couto e Silva,
que destacando como, na doutrina tra
dicional do direito administrativo, via de
regra, militavam exclusivamente as fortes
raz6es em favor da imprescritibilidade das
pretens6es do Poder Publico com relacao
aos particulares, anotava que atualmente,
em nome do principio da seguranc,:a juri
dica, ha de haver urn prazo razoavel para
a anulacao administrativa de atos seus que
interfiram na esfera juridica de terceiros.
Este prazo, para 0 autor, deveria ser 0 de
cinco anos, a partir da aplicacao extensiva
do disposto no Decreto 20.910/32, no De
creto-lei 4.597/42 e, especialmente, no art.
21 da Lei da Acao Popular - Lei 4.717/65

(COUTO E SILVA, Almira. "Prescricao
quinquenaria da pretensao anulat6ria da
Administracao Publica com relacao aos
seus atos administrativos", Revista de Di
reito Administrativo, n. 204, abril/junho
de 1996, p. 21/31).

(oo.)

Assim, os atos praticados com base na lei
inconstitucional que nao mais se afigurem
suscetiveisde revisao nao sao afetados pela
declaracao de inconstitucionalidade.

A servidora se aposentou em 15.05.84 e so
mente foinotificadaem 06.02.91 para sema
nifestar sobre a revisao de seus proventos,

em face da declaracao de inconstitucionali
dade proferidapor esta Corte na Rp 1.278.

Primeiro, cabe registrar 0 transcurso de
prazo superior a cinco anos entre 0 ato
de concessao da aposentadoria e 0 inicio,

para a agravante, do procedimento admi
nistrativo tendente asua revisao,Ademais,
a revisao in concreto da aposentadoria da
agravante nao se constitui em efeito ime
diato da declaracao de inconstitucionali
dade do dispositivo que a havia, anterior
mente, promovido.

Dessa forma, verifica-se que, em face do
principio da seguranc,:a juridica, 0 ato ad-

ministrativo que homologou a transposi
c,:ao deve ser mantido.'?

Vale ressaltar que, na situacao acima, 0

Estado de Sao Paulo, ao retificar 0 ato de apo
sentadoria, assim agiu para adequar 0 beneficio

da servidora ao que decidido pelo proprio STF,

que, na Representacao de Inconstitucionalidade

1.278, declarou incon titucional alguns disposi

tivo da L 3I7/83, daquele Ente, os quais em
ba avam 0 ato de aposentadorta,

Diante de tal quadro, fica a conclusao no
sentido de que, embora nao seja pacifico 0 as
sunto, existe certa inclinacao do Supremo na

aplicacao do prazo de cinco anos como sendo 0

limite do exercicio do dever de autotutela, mes

mo que, na situacao especiflca, nao eja aplicavel
o art. 54 da Lei 9.784/99. E mais , egundo aqui se
defende, outro nao pode er 0 direcionamento

para 0 ambito do RGPS. E que, na ausencia de
previsao expressa, outra solucao nao resta senao
alguma que seja criativa e de acordo com 0 sis
tema constitucional.

Como se sabe, 0 nosso sistema eincompati
vel com a ideia de imprescritibilidade, uma vez

que a CF, quando quis tornar imprescritivel al
guma situacao, assim 0 fez expressamente (v.g.,
art. 5°, XLII, e art. 37, § 50). Logo, uma interpre

tacao que nao imponha limite temporal arevi
sao dos atos administrativos so pode ser tida por

inconstitucional, uma vez que contraria frontal

mente a ideia de Estado de Direito ja exposta.

Dentro de tal Iogica, parece que, de fato,
o prazo mais razoavel seria mesmo 0 de cinco
anos. Primeiro, por implicar isonomia entre

estado e administrado, tendo em conta 0 que

disposto no Decreto-Lei 4.597/42 e Decreto
20.910/32. Depois, porque, afora a previsao da

Lei de Acao Popular (art. 21) ja mencionada,
tern -sc, ainda, varios outros dispositivos que e _

tabclecern rnesrno cinco ana , a exemplo da

propria F, no que trata da aqui ic;ao da pro
priedade par u ucapian (arts. 183 e 191) e da

17 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SegundaTurma.
Agravo Regimental no Recurso Especial n. 217.141-5.
Relator: Min.GilmarMendes. Decisao unanime. Bra
silia, 13/06/2006. DJde 04/08/2006, p. 70.

prescricao referente aos nedlh)/l decorrentes da
relacao de trabalho (art. 7°, Inc, XXIX); as pra
lOS extintivos do CTN, a teor doa arts. 168, 173
e 174; dentre outros.

Em vista disso, diante de ausencta de solu
c,:ao expressa na legislacao, comunga-se com tul
prazo, mas com a ressalva de que este nao serla
o fator unico de aplicacao do principio da se
guranca juridica, que, ademais, vai demandar a
analise da situacao concreta e de suas peculiari

dades, afora a boa-fe, que emedida impositiva.
o prazo de cinco anos seria alga como que a "si
nal aberto" para analise do caso sob 0 enfoque
da seguranca juridica.

A mera aplicacao da regra do art. 54, da Lei
9.784/99 e do art. 103-A, da Lei 8.213/91, nao
demanda a analise mais detida de outras ocor
rencias, senao 0 decurso do prazo e a presenca
da boa-fe, pois ai ha uma regra explicita sabre
a opcao do legislador, que merecera apenas urn
juizo de subsuncao,

De maneira diversa e mais complexa, 0

principia da seguranca juridica, na sua forma
direta, so sera aplicavel apos urn juizo de pon
deracao de interesses que demandara uma cri
teriosa analise do casu concreto e de suas pecu
liaridades. Como ja dito, este ultimo principia
esta em constante "cheque" com principio da
legalidade, de tal maneira que, somente no caso
concreto, e possivel estabelecer uma primazia
entre ambos. Por isso, eborn que se registre que
a aplicacao direta do principio da seguranca ju
ridica, enquanta vetor constitucional, demanda
a analise nao apenas do decurso de prazo, como
tambem outros fatores, conforme nos adverte
novamente 0 Prof. Almiro do Couto e Silva:

Entenda-se bern: nao se esta postulando a
atribuicao de eficacia retroativa ao prazo do
art. 54 da Lei de Processo Administrativo
da Uniao. 0 que estamos afirmando eque
essa lei, ao instituir prazo de decadenciado
direito ainvalidacao, em regra inspirada no
principio da seguranca juridica, introduziu
no nosso sistema juridico parametro in
dicador do lapso de tempo que, associado
a outras circunstancias, como a boa fe dos
destinatariosdo ato administrativo,estariaa
recomendar, ap6s 0 seu transcurso, a manu
tencao do ato administrativo invalido,
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Conduto, nas hipoteses anteriores ao
inicio da vigen cia do art. 54 da Lei n.
9.784/99, diante do caso concreto, da si
tuacao fatica objetivamente considerada
e da ponderacao dos principios da legali
dade e da protecao aconfianca podera 0

aplicador desses principios entender que,
malgrado 0 transcurso de cinco anos, nao
seria a confianca do destinatario digna de
protecao, em virtude da intercorrencia
de outros fatores, que nao se relacionam
com a boa fe dos destinatarios mas sim,
digarnos, com 0 interesse social ou com a
relevancia de valores juridicos feridos, en
tendendo, em conclusao, que 0 principio
a ser aplicado seria 0 da legalidade e nao 0

da seguranca juridica."

Na seara do direito previdenciario, a analise
do caso concreto erica, de tal modo que se pode
imaginar uma serie de fatores: a) 0 tipo de be
neficio (se temporario ou definitivo), uma vez
que a aposentadoria pressupoe uma estabilidade
muito maior que 0 auxilio-doenca: b) a idade e
a profissao, pois, por exemplo, urn empregado
publico celetista pode ter cassada uma aposenta
doria e ser recebido de volta ao seu posto, entre
tanto, urn trabalhador rural que se mudou para
a cidade apos a aposentadoria, teria maiores
dificuldades de retornar a lide rural; c) 0 grau
de escolaridade, uma vez que a compreensao do
certo e errado pode apresentar concretas varia
coes de acordo com a instrucao do beneficiario,
d) 0 tipo de ilicitude detectada, pois, embora
seja dificil detectar e estabelecer graduacao en
tre atos ilicitos, 0 fato eque, num dado concreto,
uma simples formalidade pode implicar cance
lamento/revisao de urn beneficio, 0 que, ainda
que imposto pela lei, nao seria razoavel segundo
o enfoque da seguranca juridica; etc.

18 COUTO E SILVA, Almiro do. 0 principio da segu
ranca juridica (protecao aconfianca) no Direito Publi
co Brasileiro e 0 Direito da Adrninistracao Publica de
Anular seus Proprios Atos Administrativos: 0 prazo
decadencial do art. 54 da lei do processo administra
tivo da Uniao (Lei n. 9.784/99). Revista Eletr6nica
de Direito do Estado, Salvador, Instituto de Direito
Publico da Bahia, n. 2, abril/rnaio/junho, 2005, p. 43.
Disponivel na Internet: <http://www.direitodoesta
do.com.br>. Acesso em 6 de abril de 2010.

Enfim, fica a ressalva apenas de que, ainda
que se afaste 0 prazo de cinco anos, 0 fato eque
nao se pode admitir a interpretacao ja feita no
sentido de que, na ausencia de prazo expresso
para 0 exercicio do poder de autotutela, a Ad
ministracao estaria "livre" de qualquer limite
temporal. Urn minimo admissivel deve ser ima
ginado e aplicado pelo interprete. Fica dificil,
segundo 0 nosso pensar, admitir revisao de atos
com mais de dez anos, por exemplo, desde que
assentados, eobvio, na boa-fe. Este, alem de ser
o prazo geral previsto no art. 205, do ee, e 0
prazo disposto na propria Lei 8.213/91 (103-A),
atualmente em vigor, se afigura como sendo, em
regra, 0 dobra que 0 administrado dispoe nos
seus pleitos contra 0 Estado, com base no De
creto 20.910/32. E mais, para sair do abstrato e
entrar no mundo real, de fato, basta imaginar
que em dez anos e possivel: a) a realizacao de
duas eleicoes para presidente da republica; b)
o transcurso de 2,5 legislaturas; c) a realizacao
de dois jogos olimpicos e duas copas do mundo
de futebol; e, d) obter-se 0 grau de bacharel e
mestre em direito, com folgas (sendo cinco anos
para 0 primeiro e dois para 0 segundo).

7 Conclusao

Resumindo tudo 0 que posta acima, conc1ui-se:
a) 0 principio da seguran<;a juridica (e de protecao a
confianca) tern sede constitucional; b) ao ato admi
nistrativo relativo a beneficio do RGPS,aplicava-se
inicialmente 0 prazo do art. 54 da Lei9.784/99,que
foi aumentado para dez anos pelo art. 103-Ada Lei
8.213/91 (MP 138e Lei 10.839/04 de conversao):c)
numa interpretacao mais "fria" da legislacao, todos
os "atos administrativos previdenciarios" pratica
dos antes de 01/02/1999 (inicio da vigencia da Lei
9.784/99) somente se consolidaram, porque opera
da a decadencia, a partir de 01/02/2009;d) nao obs
tante as conclusoes da alinea anterior, com base na
aplicacao direta do principio da seguran<;a juridica,
possivele0 reconhecimento de limitacao temporal
ao dever de autotutelada Adrninistracao para os ca
sos anteriores ao advento daquelas Leis; e) a aplica
¢o do prazo de cinco anos (integracaocom base no
prazo do Decreto 20.910/32,0 Decreto-Lei4.597/42,
e do art. 21, da Lei de A¢o Popular), aepoca em
que nao havia prazo expresso de decadencia no or-

denamento, afigura-secomo 0 mais razoavelpara se
concretizar 0 principio da seguranca juridica, com a
ressalva de que, alem de tal prazo, 0 aplicador deve
considerar as peculiaridades de cada situacao,

Dentro de tal contexto, 0 poder de revisao/
anulacao de ato administrativo, inc1uindo 0 re
lativo aseara previdenciaria do RGPS, deve ter
limites temporais, mesmo antes de previsao ex
pressa na legisla<;ao, por imperativo constitucio
nal (logica de que a imprescritibilidade ea exce
cao no Estado de Direito).
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Fun~6es normativa, preventiva e fiscalizadora da comissao de valores
moblliarlos e a natureza juridica de suas instrucoes normativas

Juiz federal substituto Henrique Gouveia da Cunha

1 Introduc;ao

o presente trabalho tern por escopo abordar
as cornpetencias normativa, preventiva e fiscali
zadora desempenhada pela Comissao de Valo
res Mobiliarios. Para tanto, torna-se necessario
o exame da natureza das instrucoes normativas
editadas pela citada autarquia especial, qualifi
cada como agencia reguladora, vinculada ao Mi
nisterio da Fazenda.

o tema da regulacao do mercado de titulos
e valores mobiliarios, assim como do mercado
financeiro - stricto sensu - e de cambio, so
bretudo na perspectiva da atuacao normativa
das autarquias incumbidas do desempenho des
se papel - Banco Centra do Brasil e Comissao
de Valores Mobiliarios - adquire indiscutivel
relevancia em face da irreversibilidade da glo
balizacao da economia e das crises ciclicas que a
ausencia da atuacao dos Estados Nacionais tern
gerado, com reflexos nefastos, principalmente,
para os paises em desenvolvimento.

Cogita-se, atualmente, do estabelecimento
de regulacao supranacional, de carater cogente e
com eficacia vinculante em relacao aos Estados
Soberanos com atuacao nos mercados mundiais,
a fim de que se possa fazer face aos problemas
economicos e sociais oriundos dos excessos no
exercicio da especulacao finance ira.

A ultima e grave crise econornica mundial
produziu e continuara a gerar reflexos negativos
nas economias dos mais diversos paises, tendo
se iniciado como uma onda de inadimplemen
tos sucessivos no mercado imobiliario dos Es
tados Unidos, alastrando-se e transformando-se
em crise sistemica, com reflexos nos mercados
de titulos e de valores mobiliarios, de credito
e de cambio no planeta. Crises dessa natureza
ocorrem, geralmente, em cenario de prosperi
dade econornica, em momentos de juros baixos
e de grande oferta de credito, 0 que encoraja a
exposicao ao risco e a busca do lucro em pata
mares elevados, dando origem as conhecidas

"bolhas" em decorrencia da discrepancia que
passa a existir entre 0 mercado financeiro de ti

tulos e valores mobiliarios e 0 crescimento real
das riquezas efetivamente produzidas.

o principal desafio a ser enfrentado pelos
dirigentes estatais e 0 estabelecimento de uma
regulacao eficaz que nao erie ernbaracos a flu
encia saudavel e ao desenvolvimento das ativi
dades economicas no regime capitalista, mas
que, ao mesmo tempo, busque coibir, de forma
pronta e eficaz, 0 cometimento de praticas abu
sivas que conduzam a concentracao excessiva
de riqueza, ao exercicio arbitrario de posicoes
dominantes, ao aumento arbitrario e excessivo

de lucros em prejuizo aos principios que estru
turam a ordem economica no pais.

A necessidade de uma regulacao com essas
caracteristicas, alem de imprescindivel ao desem
penho harrnonico dos agentes econornicos no
mercado, mais se acentua porque as consequen
cias de uma crise financeira internacional grave se
fazem sentir com maior intensidade negativa nos
grupos sociais mais vulneraveis de cada pais. Es
sas camadas menos privilegiadas nao participam
dos ganhos obtidos com a especulacao financeira
desenfreada, mas acabam suportando as conse
quencias das medidas ado tadas para dar credi
bilidade ao sistema financeiro, em consequen
cia da injecao intensa pelo Estado de recursos
que pertencem a propria coletividade para cor
rigir falhas decorrentes de abusos cometidos por
determinado grupo de agentes econornicos.

Habermas, em entrevista publicada na Fo
lha de Sao Paulo, ao se manifestar sobre a crise
econornica mundial, enfatizou que "os custos
socializados oriundos da pane do sistema atin
gem de forma mais dura os grupos sociais mais
vulneraveis", Para 0 citado autor, "solicita-se da

massa composta por aqueles que, de qualquer
modo, nao pertencem aos que lucram com a
globalizacao que ela de novo pague pelas conse
quencias, em termos de economia real, de uma

falha funcional previsfvel do sistema financei
ro". E conclui 0 filosofo que "tambem em escala

~undi~l, esse destino punitivo efetua-se nos pa
ises mars fracos economicamente" '.

Nesse cenario, nao se vislumbra alternativa
melhor senao a de buscar 0 aprimoramento do
exercicio do poder normativo, que, entre nos, a
semelhanca do modelo norte-americano, e de
sempenhado pelas agencias reguladoras.

Fixadas essas premissas como pano de
fun do, propoe-se, no presente trabalho, que
a regulacao desempenhada pela Comissao de
Valores Mobiliarios se desenvolva, tendo por
fundamento 0 disposto no art. 174 da CF/1988

e no~ li~~tes dos standards, conceitos generico~
e princrpros veiculados pela Lei n. 6.385/1976
admitindo-se 0 carater inovador de seus atos
normativos, desde que situados nos parametres
legais, alern de poderem ser submetidos a con

t~o.le jurisdicional, a luz dos principios da razoa
bilidade e da proporcionalidade.

2 Desenvolvimento

A Comissao de Valores Mobiliarios - CVM
e entidade autarquica em regime especial, vin

cUlad~ ao ~ini,sterio da Fazenda, dotada de per
sonahdade juridica de direito publico interno

~atrim6nio proprio, autoridade administrativ~
independente, ausencia de subordinacao hie

r~r~U1ca, mandato fixo e estabilidade de seus
dirigentes, alern de autonomia financeira e or
camentana (art. 5° da Lei n. 6.385/1976).

Desfruta, .assim, do status de agencia regu
lador~,.possumdo como objetivos principals 0

exercicio das funcoes de regular e fiscalizar 0

mercado de ,titulos e valores mobiliarios, seg
mento especffico do Sistema Financeiro Nacio
nal. Os demais segmentos - credito, monetano
eo de cambio - sao regulados pelo Banco Cen
tral do Brasil, que tambern ostenta a natureza
juridica de entidade autarquica.

o denominado regime especial tern sido
con~iderado como sendo a atribuicao, pela res
pectiva lei instituidora da entidade autarquica,

1 Folha de Sao Paulo, Domingo 09111/2008 C d
M ' 9 " a ernoais, p. .

I Jornada de Direito Administrativo

~e ,p~errogativas proprias, isto e, um regime
juridico que diferencia as agencias reguladoras
das demais autarquias tradicionais, na medida

em que .sa.o do~adas de maior autonomia politi
ca, administrativn, econornica e financeira .

Esse regime diferenciado das agencies regula
doras vern estabelecido na propria lei instituldo
ra de cada uma delas e, especificamente no caso

da CVM, encontra-se disposto no art. 5° da Lei
n. 6.385/1976, que destaca 0 fato de a referida en
tidade ostentar autoridade administrativa inde
pendente, ausencia de subordinacao hierarquica,

m~ndato fixo e estabiIidade de seus dirigentes,
alem da autonomia financeira e orcamentaria,

_ A determinacao da competencia para atu
acao da CVM se encontra vinculada a defini
cao dos valores mobiiianos tracada no art. 20

da Lei n . 6.830/1976 com a redacao dada pela
Lei n. 10.303/2001 .

C~nsidera~-se valores mobiliarios sujeitos
ao regime da citada Lei as acoes, nos termos do

citado artigo da Lei n. 6.385/1976, as debentures e
bonus de subscricao, os cupons, direitos, recibos
de subscricao e certificados de desdobramento
relativos aos valores mobiliarios referidos no

inciso II do art. 2° da citada Lei; os certificados
de deposito de valores mobiliarios, as cedulas de
debentures; as cotas de fundos de investimento
em valores mobiliarios ou de clubes de investi

mento em quaisquer ativos; as notas comerciais;
os contratos futuros, de opcoes e outros deri
vativos, cujos ativos subjacentes sejam valores
mobiliarios; outros contratos derivativos, inde
pendentemente dos ativos subjacentes; e, quan

do ofertados publicamente, quaisquer outros ti

tulos ou .co~tratos de investimento coletivo, que
gerem direito de participacan, de parceria ou de

remun~rayao, inclusive resultante de prestacao
de servrcos, cujos rendimentos advern do esfor
co do empreendedor ou de terceiros.

. ~s finalidades a serem cumpridas pela Co
missao de Valores Mobiliarios se encontram ex
pressamente tracadas no art. 4° e incisos da Lei
n. 6.385/1976, transcrito a seguir:

Art. 4° 0 Conselho Monetarin Nacional e a
Comissao de Valores Mobiliarios exercerao
as atribui<;:6es previstas na lei para 0 fim de:
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I - estimular a formacao de poupan<;:as e a
.sua aplicacao em valores mobiliarios,

II - promover a expansao e 0 funciona
mento eficiente e regular do mercado de
acoes, e estimular as aplicacoes perma
nentes em acoes do capital social de com
panhias abertas sob controle de capitais
privados nacionais;

III - assegurar 0 funcionamento eficiente e
regular dos mercados da bolsa e de balcao,

IV - proteger os titulares de valores mobili
arios e os investidores do mercado contra:

a) ernissoes irregulares de valores mobiliarios;

b) atos ilegais de administradores e acio
nistas controladores das companhias
abertas, ou de administradores de carteira
de valores mobiliarios,

c) 0 uso de inforrnacao reIevante nao di
vulgada no mercado de valores mobilia
rios. (Alinea incluida peIa Lei n° 10.303,
de 31.10.2001)

V - evitar ou coibir modalidades de fraude
ou manipulacao destinadas a criar condicoes
artificiais de demanda, oferta ou pre<;:o dos
valores mobiliarios negociados no mercado;

VI - assegurar 0 acesso do publico a informa
coes sobre os valores mobiliarios negociados
e as companhias que os tenham emitido;

VII - assegurar a observancia de praticas
comerciais equitativas no mercado de va
lores mobiliarios;

VIII - assegurar a observancia no mercado,
das condicoes de utilizacao de credito fixa
das peIo Conselho Monetario Nacional.

Ao tratar da regulacao, sob os aspectos juri
dicos e economicos, e imprescindivel partir da
disposicao contida no art. 174, caput, da Cons
tituicao da Republica de 1988, segundo a qual
"como agente normativo e regulador da ativida
de econornica, 0 Estado exercera, na forma da
lei, as Juncoes de fiscalizacao, incentivo e plane
jamento, sendo este determinante para 0 setor
publico e indicativo para 0 setor privado",

A regulacao encerra conteudo amplo, abran
gendo, necessariamente, a atuacao da CVM no
campo normativo, editando regras de conduta
dentro dos limites tracados na Lei; no campo da
fiscalizacao e, consequentemente, de repressao e
prevencao de praticas ilicitas; e, finalmente, na

esfera judicante, solucionando conflitos instau
rados em consequencia da atuacao dos agentes
submetidos a sua flscalizacao.

A atividade de regulacao do mercado de ca
pitais, orientada sempre pelo interesse publico,
deve buscar, consoante salientam, com proprie
dade, Nelson Eizirik, Ariadna B. Gaal, Flavia
Parente e Marcus de Freitas Henriques, "a pro
tecao aos investidores; eficiencia do mercado;
criacao e manutencao de instituicoes confiaveis
e competitivas; evitar a concentracao do poder
econornico: impedir a criacao de situacoes de
conflitos de interesse [EIZIRIK, Nelson; GAAL,
Ariadna B.; PARENTE, Flavia; HENRIQUES,
Marcus de Freitas. Mercado de capitais - regi
me juridico. 2a ed. revisada e atualizada. Rio de
Janeiro: Renovar, 2008, p. 18].

Atuando com esse escopo, a competencia
normativa conferida aCVM de regular as mate
rias tratadas na Leidas SociedadesAnonimas e na
propria Lein. 6.385/1976ostenta matriz constitu
cional (art. 174, caput, da Constituicao da Repu
blica de 1988),e se encontra concretizada na regra
constante do art. 8°, I, deste ultimo diploma.

A previsao do exercicio do poder normati
vo e encontrada, ainda, no art. 2°, § 3°, da Lei
6.385/1976 (cornpetencia para a edicao de nor
mas voltadas para a execucao do disposto nos
incisos I a IX do referido artigo); no art. 15, § 1°
(cornpetencia para definir os tipos de institui
coes financeiras que poderao exercer atividades
no mercado de valores rnobiliarios, bern como
as especies de operacao que poderao realizar
e de services que poderao prestar no merca
do; cornpetencia para definir a especializacao
de operacoes ou services a ser observada pelas
sociedades do mercado, e as condicoes em que
poderao cumular especies ou services): e no art.
21-A (expedicao de normas aplicaveis anature
za das inforrnacoes minimas e a periodicidade
de sua apresentacao por qualquer pessoa que te
nha acesso a informacao relevante).

Dentre os dispositivos que preveem e legiti
mam a competencia normativa da CVM, 0 art.
8°, inciso I, da Lei n. 6.385/1976 e 0 de maior
abrangencia, na medida em que autoriza 0 seu
exercicio de maneira ampla, abrangendo todas
as materias expressamente previstas na referida

Lei e na Lei das Sociedades por acoes, a fim de
dar cumprimento aos objetivos tracados em seu
art. 4°, acima transcrito.

Ai se encontra, precisamente, 0 cerne do
exercicio da competencia normativa, voltada
para dar concretizac;:ao aos diversos conceitos
indeterminados trazidos nos incisos do art. 40
da Lei n. 6.385/1986, dentre os quais se desta
cam os seguintes: funcionamento eficiente e re
gular do mercado de acoes e mercado da bolsa e
de balcao, manipulac;:ao destinada a criar condi
coes artificiais de dernanda, oferta ou preco dos
valores mobiliarios negociados; observancia de
praticas comerciais equitativas no mercado de
valores mobiliarios; operacoesfraudulentas.

Ha que se enfatizar, no entanto, que ainda
pende debate juridico entre aqueles que nao
admitem 0 exercicio, de forma autonorna, da
competencia normativa das agencias regulado
ras, em face do classico sistema de separacao das
funcoes estatais, e aqueles que a legitimam, nos
moldes sustentados no presente trabalho.

as que perfilham a orientac;:ao no sentido
da Inexisrencta da autonomia normativa das
agencias reguladoras desenvolvem os seguintes
argumentos: (a) as agencias reguladoras nao
teriam legitimidade para editar normas gerais,
porquanto tal funcao seria afeta ao Congresso
Nacional, em face do principio da legalidade,
alern de os diretores das agencias nao terem sido
eleitos e nao se sujeitarem a responsabilizac;:ao
no campo puramente politico; (b) vigora, entre
nos, 0 principio constitucional da separacao dos
Poderes, erigido a qualificac;:ao de clausula pe
trea e 0 principio democratico, 0 que impede a
producao de normas autonomas e inovadoras
pela Administrac;:ao; (c) competencia exclusi
va do Congresso Nacional para "sustar os atos
normativos do Poder Executivo que exorbitem
do poder regulamentar ou dos limites de delega
cao legislativa" e para "zelar pela preservacao de
sua competencia legislativa em face da atribui
cao normativa dos outros Poderes" (art. 49, V
e XI, da CF/1988); d) competencia privativa do
Presidente da Republica para expedir decretos e
regulamentos para fiel execucao das leis (art. 84,
IV); d) revogacao de todos os dispositivos legais
que atribuiam ou delegavam a orgao do Poder

, 'n I I I I [Irei to Administr I

Executivo cornrel'ncl" flxada pela Constitul.
c;:ao para 0 CongrclIlIO Nlclon<1l, especialmentc <1
acao normativa (art, 25. I. do ADCT).

Nesse sentido, Icdol1"10lle Afi.II1S0 da Silva:

(oo.) 0 poder rl'gullllJlOnCar I: tilculdade
COI1Slitucionalmenl 11111 Irl ada IllS Chefes

do Pod er Executi vo II II ~H ~.ftra'lI11vcr
namentais que convivcl1l 110 NI.t.ma bra
siIeiro de autonomias, para a Ill'! ('xecu~'o
das leis e para dispor sobre a organiz<I\'l\nf

o funcionamento da administra<;:iio. Ai St'

reconhecem dois tipos de regulamentos:
o regulamento de execucan e 0 regula
mento de organizacao, 0 sistema consti
tucional brasileiro nao admite 0 chamado

regulamento independente ou autonomo,
fora 0 regulamento de organizacao que a
doutrina, as vezes, tambern considera urn
tipo autonorno; agora, em face do inc. IV

do art. 84, nao po de ser considerado auto
norno, porque se preve que seja expedido
'na forma da lei'; fica, pois, sujeito a uma
reserva relativa de lei. 0 principio e que
o poder regulamentar consiste num po
der administrativo no exercicio de funcao
normativa subordinada, qualquer que seja
seu objeto. Significa dizer que se trata de

poder limitado. Nao e poder legislativo;
nao pode, po is, criar normatividade que
inove a ordem juridica. Seus limites natu
rais situam-se no ambito da comperencia
executiva e administrativa, onde se insere.
Ultrapassar esses limites importa em abu-
so de poder, em usurpacao de cornperen
cia, tornando-se Irrito 0 regulamento dele
proveniente. (Curso de Direito Constitu:
cional Positive, 24a ed., Sao Paulo: Malhei
ros Editores, 2005, pp. 425/426)

Penso, entretanto, que tal orientacao nao
se sustenta em face da interpretac;:ao sistemati
ca da Constituic;:ao, partindo da norma de seu
art. 174 - que preve expressamente a atuacao
do Estado na ordem economica como agente
normativo e regulador - e dos conceitos in
determinados previstos na Lei n. 6.385/1976,
que rec1amam a necessidade de con reti7.a~ao

isonomica e calcada em criterios tecnicos para
o adequado cumprimento do objetivos da Lei
num cenario extremamente dinamico que e 0

do mercado de capitais.
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Nessa perspectiva, Nelson Eizirik, Ariad
na B. Gaal, Flavia Parente e Marcus de Freitas
Henriques observam, de maneira precisa, que "a
regulac;:ao constitui uma funcao administrativ~,

que nao decorre da prerrogativa do poder poli
tico, e sim da "abertura" da lei para que 0 agente
regulador pondere, de forma neutra, conflitos
entre os interesses publico e privado, sejam e1es
potenciais ou efetivos" (ob. cit., p. 254).

E arrematam os autores:

Assim e que a competencia das agendas regu
ladoras nao consiste apenas em executar leis.

A funcao reguladora abrange, mas nao
se limita a dar fiel execw;iio as leis (fun
<;ao regulamentar). Nao se trata, pois, de
hipotese de ddegll(iio de poderes legisla
tivo , uma vez que a funcao reguladora,
inclulndo-se aqui sua parcela normativa,
nao compete originalmente ao Poder Le
gislativo. A funcao reguladora nao e atri
buida especificamente a Administracao.
ao Legislativo ou ao [udiciario, mas, como
a funcao normativa , esta presente em to
dos os ramos do Estado (ob. cit., p. 254)

A prop6sito do terna, eimprescindivel tra
zer a colacao 0 magisterio de Celso Antonio

Bandeira de Mello:

A Constrtuicao preve os regulamentos exe
cutivos porque 0 cumprimento de deter
minadas leis pressupoe uma interferencia
de orgaos administrativos para a aplicacao
do que nelas se dispoe, sern, entretanto,
predeterminar exaustivamente, isto e,
com todas as minucias, a forma exata da
atuacao administrativa pressuposta.

(...)
Ditas normas sao requeridas para que se
disponha sobre 0 modo de agir dos orgaos
administrativos, tanto no que concerne
aos aspectos procedimentais do seu com
portamento quanto no que respeita aos
criterios que devem obedecer em questoes
de fundo, como condicao para cumprir
os objetivos da lei. Ao conceituar 0 regu
lamento, 0 Prof. O. A. Bandeira de Mello
frisa precisamente que suas regras sao "re
ferentes aorganiza«;ao e a«;ao do Estado,
enquanto poder publico", e assinala que
"hao de ter por conteudo regras organicas

e processuais destinadas a por em execu
«;ao os principios institucionais estabe
lecidos por lei, ou normas em desenvol
vimento dos preceitos constantes da lei,
expressos ou implicitos, dentro da 6rbita
por ela circunscrita, isto e, das diretrizes,
em pormenor, por ela determinadas."

18. Em face do quanto foi dito, ja se pode

assinalar e enfatizar que:

a) Onde nao houver espaco para uma atu
acao administrativa, nao havera cabida
para regulamento (oo.). 0 sistema so requer
ou admite regulamento, como instrumen
to de adaptacao ou ordenacao ao aparelho
administrativo, tendo em vista, exatamen
te, a criacao de condicoes para a fiel exe

cucao das leis.

b) Onde nao houver liberdade adminis
trativa alguma a ser exercitada (discricio
nariedade) - por estar prefigurado na lei
o unico modo e 0 unico possivel compor
tamento da Admlnistracao ante hip6teses
igualmente estabelecidas em termos de
objetividade absoluta -, nao havera lugar
para regulamento que nao seja mera repe
ticao da lei ou desdobramento do que nela

se disse sinteticamente.

19. E esta segunda conclusao que abre
passo para uma terceira, a saber: 0 regu
lamento executivo, unico existente no sis
tema brasileiro, e urn meio de disciplinar
a discricao administrativa, vale dizer, de
regular a liberdade relativa que viceje no
interior das balizas legals, quando a Admi
nistracao esteja posta na contingencia de
lei que demande ulteriores precisoes,

(oo.)

20. Sem estes padroes impostos na via ad
ministrativa, os orgaos e agentes adminis
trativos guiar-se-iam por criterios dispares
ao aplicarem a lei, do que resultariam trata
mentos desuniformes aos administrados. A
mesma lei seria executada de maneiras dis
tintas. Donde, a expedi«;aode regulamentos
e ditada, como ao diante melhor se dira, por
exigencias juridicas inescusaveis derivadas

do principio da igualdade (oo.).

(...)
25. Disse Pontes de Miranda:

"Se 0 regulamento cria direito ou obriga
«;oes novas, estranhos alei, ou faz reviver

direitos, deveres, pretensoes, obrigacoes,
acoes ou excecoes, que a lei apagou, e in
constitucional. Por exemplo: se faz exem
plificativo 0 que e taxativo, ou vice-versa.
Tampouco pode ele limitar, ou ampliar
direitos, deveres, pretensoes, obrigacoes
ou excecoes a proibicao, salvo se estao
implicitas. Nem ordenar 0 que a lei nao
ordena (oo .). Nenhum principio novo, ou
diferente, de direito material se the pode
introduzir. Em consequencia disso, nao
fixa, nem diminui, nem eleva vencimen
tos, nem institui penas, emolumentos, ta
xas ou isencoes. Vale dentro da lei, fora da
lei a que se reporta, ou das outras leis, nao
vale. Em se tratando de regra juridica de
direito formal, 0 regulamento nao pode ir
alern da edicao de regras que indiquem a
maneira a ser observada a regra juridica."

(oo.)

Ha inovacao proibida sempre que seja irn
possivel afirmar-se que aquele especifico
direito, dever, obrigacao, limitacao ou res
tricao ja estavam estatuidos e identificados
na lei regulamentada. Ou inversamente: ha
inovacao proibida quando se possa afir
mar que aquele especifico direito, dever,
obrigacao, limitacao ou restricao inciden
te sobre alguern nao estavam ja estatuidos
ou identificados na lei regulamentada. A
identificacao nao precisa ser absoluta, mas
deve ser suficiente para que se reconhecam
as condicoes basicas de sua existencia em
vista de seus pressupostos, estabelecidos na
lei e nas finalidades que ela protege.

E, pois, a lei, e nao ao regulamento, que
compete indicar as condicoes de aquisicao
ou restricao de direito. Ao regulamento s6
pode assistir, a vista das condicoes prees
tabelecidas, a especificacao delas. E esta
especificacao tern que se conter no inte
rior do conteudo significative das palavras
legais enunciadoras do teor do direito ou
restricao e do teor das condicoes a serem
preenchidas. Deveras, disciplinar certa
materia nao e conferir a outrem 0 poder
de disciplina-la. Fora isto possivel, e a se
guran<,:a de que "ninguem sera obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senao
em virtude da lei" deixaria de se constituir
em protecao constitucional. Em suma: nao
mais haveria a garantia constitucional alu
dida, pois os ditames ali insculpidos teriam

I Jornada de Direit o Admlnls trativo

sua valia condicionada as decisoes infra
constitucionais, isto e, as que resultassem
do querer do legislador ordinario.

(oo.)

27. Por isto , a lei que limitar-se a (preten
der) transferir ao Executivo 0 poder de
ditar, por si, as condicoes ou meios que
permitem restringir urn direito configura
delegacao disfarcada , inconstitucional.

(oo.)

30. Considera-se que hoi delegacao disfar
cada e inconstitucional, efetuada fora do
procedimento regular, toda vez que a lei
remete ao executivo a criacao das regras
que configuram 0 direito ou que geram a
obrigacao, 0 dever ou a restricao a liber
dade. Isto sucede quando fica deferido
ao regulamento definir por si mesmo as
condicoes ou requisitos necessaries ao
nascimento do direito material ou ao nas
cimento da obngacao, dever ou restricao.
Ocorre, mais evidentemente, quando a lei
faculta ao regulamento determinar obri
gacoes, deveres, limitacoes ou restricoes
que ja nao estejam previamente definidos
e estabelecidos na pr6pria lei. (Curso de
Direito Administrativo, 19" ed., Sao Paulo:
Malheiros Editores, 2005, pp. 325/334)

A partir dessas consideracoes, 0 autor exami
na 0 conteudo da competencia regulamentar, con
cluindo, com propriedade, que "os regulamentos
serao compativeis com 0 principio da legalidade
quando, no interior das possibilidades compor
tadas pelo enunciado legal, os preceptivos regula
mentares servem a urn dos seguintes propositos:
(I) limitar a discricionariedade administrativa,
seja para (a) dispor sobre 0 modus procedendida
Administracao nas relacoes que necessariamente
surdirao entre elas e os administrados por ocasiao
da execucao da lei; (b) caracterizarfatos, situacoes
ou comportamentos enunciados na lei mediante
conceitos vagos cuja determinacao mais precisa
deva ser embasada em indices, Jatores ou elemen
tos configurados a partir de criterios ou avaliacoes
tecnicas segundopadroes uniformes, paragarantia
do principioda igualdade e da seguranra juridica;
(II) decompor analiticamente 0 conteudo de con
ceitos sinteticos, mediante simples discriminarao
integraldo que neles secontem" (ob. cit., p. 340).
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Nessa mesma linha de raciocinio, observa

Maria Sylvia Zanella di Pietro que, "ao falar em

orgao regulador, esta a Constituicao reconhe

cendo ao mesmo a possibilidade de regulamen
tar a lei a partir de conceitos genericos, princi

pios, standards, tal como as agencias reguladoras

norte-americanas". (DI PIETRO, Maria Sylvia

Zanella. Parcerias na admmistracao publica: con

cessao, permissao, franquia, terceirizacao e outras

formas. 3a ed. Sao Paulo: Atlas, 1999, p. 147)
Ao abordar 0 exercicio do poder normativo

exercitado pelas agencias reguladoras, 0 Desem

bargador Federal [oao Batista Gomes Moreira,

deixa consignado que:

[...] 0 principio da legalidade tem na
Constituicao brasileira a mesma redacao
que the dada, ha mais de duzentos anos,
na Declaracao dos Direitos do Homem e
do Cidadao: a legislacao, a administracao
e a jurisdicao nao sao conceitos totalmen
te determinados e distintos; 0 principio da
legalidade vem se ampliando, a ponto de,
na doutrina nacional e internacional, pre
tender-se a mudanca de sua denominacao
para principio da juridicidade, da legitimi
dade ou da constitucionalidade (submis
sao da administracao dos tres poderes a
Constituicao e ao Direito, conforme esta,
alias, na lei brasileira de processo adminis
trativo, em lugar de sua vinculacao estri
tamente a lei); a Administracao (dos tres
poderes), na ausencia de lei valida ou de
reserva legal especifica, pode decidir com
base na Constituicao, a cujos principios
esta vinculada por forca, especialmente, do
art. 37, e tanto faz decidir casuisticamente
como estabelecer criterios genericos para
decisao de todos os casos semelhantes.

Sob a aspecto pratico, ha a constatacao de
que aEstadosocialtrouxe consigo uma carga
enormedeatribuicoes legislativas e aslegisla
daresnao dispoem de tempo e conhecimento
suficientes para estabelecer normas relativas
a setores especializados; as leis adquirem
cada vez mais uma linguagem polissemica,
sejapar conveniencia tecnica, seja como es
trategia para obter a apoio de alas defenso
ras de interesses conflitantes, ficando seus
conceitos programaticos, indeterminados e
flexiveispara futura concretizacao par meio

de normas administrativas, a que constitui

quase-delegacao.

Em face dessas circunstancias, operam-se
mudancas de orientacao quanta adivisiio
classica das [uncoes estatais, a ponto de
muitas Constituicoes ja hospedarem com
petencias legislativas do Poder Executivo,
como Franca, Italia e Alemanha. Outros
paises, em que niio ha previsiio constitucio
nal expressa de normatividade autonoma
pela Adminisiracao, acabam par admiti-la
no seu cotidiano, como e a caso do Brasil,
em que entidades como a Banco Central
e a Conselho Nacional do Meio Ambiente
exercem verdadeira [undio legislativa em
suas esferasde competencia.

Inexistindo previsao expressa, niio siiopou
cos as doutrinadores que enxergam a pos
sibilidade de conciliar uma [uncdo norma
tiva auionoma da Administracao (dos tres
poderes) com a sistema constitucional. Ao
decreta autonomo epermitido - sustentam
- sabre materia administrativa niio disci
plinada par lei, preenchendo a vazio, desde
que niio haja reserva legal espedfica e sejam
respeitados asprincipios e normas constitu
cionais. (MOREIRA, [oao Batista Gomes.
Direito administrativo: da rigidez autorita
ria a flexibilidade democratica. Belo Hori
zonte: Forum, 2005, p. 192/193 - realcei)

Cumpre ponderar, outrossim, que a discri

cionariedade em sua vertente tecnica, transferida
ao administrador para exercer 0 poder regula
mentar, sempre em consonancia com os crite

rios abstratamente previstos na lei e sem desviar
se do cumprimento de sua finalidade, nao esta

imune ao controle jurisdicional exercido com
fundamento nos principios da razoabilidade e
da proporcionalidade que informam 0 devido

processo legal em sua acepcao substantiva.
Nessa perspectiva, entendo inteiramente va

lidas as Resolucoes da CVM que procuram dar
concretizacao aos objetivos e as normas conti

das na Lei n. 6.385/1986.
Ja a atuacao fiscalizadora da CVM nao sus

cita controversias, tal como 0 exercicio do poder

normativo, cometido as agencias reguladoras.
A atuacao nessa esfera tern, como meio, 0

exercicio do poder de policia - conceituado, de

forma precisa, no art. 78 do CTN - com a fina-

lidade de assegurar 0 regular funcionamento do

mercado de titulos e valores mobiliarios (art. 80 ,

incisos III e IV, da Lei n. 6.385/1976).

As prerrogativas de que e titular a CVM
nessa esfera se encontram claramente delinea
das no art. 90 da Lei n. 6.385/1976:

Art. 9° A Comissao de Valores Mobilia
rios, observado 0 disposto no § 20 do art.
15, podera: (Redacao dada pelo Decreto nv
3.995, de 31.10.2001)

I - examinar e extrair copias de registros
contabeis, livros ou documentos, inclu
sive programas eletronicos e arquivos
magneticos, opticos ou de qualquer outra
natureza, bem como papeis de trabalho de
auditores independentes, devendo tais do
cumentos ser mantidos em perfeita ordem
e estado de conservacao pelo prazo mini
mo de cinco anos: (Redacao dada pelo De
creto n° 3.995, de 31.10.2001)

a) as pessoas naturais e juridicas que inte
gram 0 sistema de distribuicao de valores
mobiliarios (Art. 15);

b) das companhias abertas e demais emis
soras de valores mobiliarios e, quando
houver suspeita fundada de atos ilegais,
das respectivas sociedades controladoras,
controladas, coligadas e sociedades sob
controle comum; (Redacao dada pela Lei
nv 10.303, de 31.10.2001)

c) dos fundos e sociedades de investimento;

d) das carteiras e depositos de valores mo
biliarios (Arts. 23 e 24);

e) dos auditores independentes;

f) dos consultores e analistas de valores
mobiliarios;

g) de outras pessoas quaisquer, naturais
ou juridicas, quando da ocorrencia de
qualquer irregularidade a ser apurada nos
termos do inciso V deste artigo, para efeito
de verificacao de ocorrencia de atos ilegais
ou praticas nao equitativas; (Redacao dada
pelo Decreto n- 3.995, de 31.10.2001)

II - intimar as pessoas referidas no in
ciso I a prestar inforrnacoes, ou esclare
cimentos, sob cominacao de multa, sem
prejuizo da aplicacao das penalidades
previstas no art. 11; (Redacao dada pela
Lei nv 10.303, de 31.10.2001)
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III - requisitar informacoes de qualquer or
gao publico, autarquia ou ernpresa pllhll\:lIi

IV - determinar as companhias abertns
que republiquem, com correcoes ou adl
tamentos, demonstracoes financeiras, re
latorios ou inforrnacoes divulgadas,

V - apurar, mediante processo adminis
trativo, atos ilegais e praticas nao equi
tativas de administradores, membros do
conselho fiscal e acionistas de companhias
abertas, dos intermediaries e dos demais
participantes do mercado; (Redacao dada
pela Lei n- 10.303, de 31.10.2001)

VI - aplicar aos autores das infracoes in
dicadas no inciso anterior as penalidades
previstas no Art. 11, sem prejuizo da res
ponsabilidade civil ou penal.

§1° Com 0 fim de prevenir au corrigir si
tuacoes anormais do mercado, a Comissao
podera: (Redacao pelo Decreto nv 3.995,
de 31.10.2001)

I - suspender a negociacao de determina
do valor mobiliario au decretar a recesso
de balsa de valores;

II - suspender au cancelar as registros de
que trata esta Lei;

III - divulgar inforrnacoes au recomenda
coes com a fim de esclarecer au orientar
as participantes do mercado;

IV - proibir aos participantes do mercado,
sob corninacao de multa, a pratica de atos
que especificar, prejudiciais ao seu funcio
namento regular.

Impoe-se, por fim, salientar que, no campo da
atuacao preventiva, voltada para impedir a ocorren
cia de ilicitos no mercado, a CVM dispoe das prer

rogativas de interrupcao do prazo de convocacao
de AGE, a pedido de qualquer acionista (art. 124, §

50, inciso I, da Lei das S.A.), em virtude do grau de

complexidade das operacoes a serem deliberadas e
da necessidade de melhor estudo e analise de docu

mentos. °inciso II do citado artigo perrnite que a
CVM, tambern a pedido do acionista, interrompa 0

prazo de convocacao de assembleia geral extraordi
naria de companhia aberta, para que possa conhe
cer e examinar as propostas a serem submetidas e
se for 0 caso, informar a Companhia as razoes pelas
quais acredita que a deliberacao proposta viola dis
posicoes legais ou regulamentares.
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Necessario salientar que, na hip6tese da deli
beracao ilegal se concretizar, cabers a CVM apli
car a Companhia uma das sancoes previstas na
Lei n. 6.385/1976, no ambito de processo admi
nistrativo regular, calcado nos principios do con
tradit6rio, da ampla defesa e nas disposicoes pro
cedimentais previstas no referido diploma legal.

3 Conclusao
De tudo quanta foi exposto, podem ser fir

madas as seguintes conclusoes:
1.0 exercicio do poder normativo, por parte

da CVM, encontra fund amento no disposto no
art. 174 da CF/1988 enos dispositivos da Lei n.
6.835/1976, sobretudo naqueles em que se veri
fica a existencia de conceitos indeterminados a
serem concretizados a luz de fatores ou elemen
tos tecnicos e de modo isonornico, admitindo-se,
inclusive, 0 carater inovador de seus atos norma
tivos, desde que situados nos parametres legais;

2. Tal abertura normativa se justifica e encon
tra legitimidade na aplicacao sistematica do orde
namento juridico, tendo em vista as inumeras e
variadas situacoes concretas que se apresentam em
constante mutacao num contexto de intenso de
senvolvimento e evolucao das atividades economi
cas nos mercados mundiais, 0 que torna impossivel
a positivar,por meio da lei,a regula<;:ao do mercado
de titulos e valores mobiliarios;

3. As disposicoes normativas emanadas da
CVM se submetem a amplo controle jurisdicio
nal, em face dos principios da razoabilidade e da
proporcionalidade, que delineiam 0 devido pro
cesso legal em sua acepcao substantiva.

4.A atuacao da CVM no campo da fiscalizacao
tern, como meio, 0 exercicio do poder de policia
com a finalidade de assegurar 0 regular funciona
mento do mercado de titulos e valores mobilia
rios (art. 8°, incisos III e IV, da Lei n. 6.385/1976),
dispondo a autarquia de uma serie prerrogativas
para concretizacao desse papel. (dever-poder).

5. Destaca-se, por fim, a possibilidade de
atuacao preventiva da CVM, voltada para impe
dir a ocorrencia de ilicitos no mercado, pelo que
dispoe de instrumentos como a interrupcao do
prazo de convocacao de AGE, a pedido de qual
quer acionista (art. 124, § 5°, inciso I, da Lei das
S.A.), em virtude do grau de complexidade das
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operacoes a serem deliberadas e da necessidade
de melhor estudo e analise de documentos; e a
interrupcao do prazo de convocacao de assern
bleia geral extraordinaria de companhia aberta,
para que possa conhecer e examinar as propos
tas a serem submetidas e, se for 0 caso, informar
a Companhia as razoes pelas quais acredita que
a deliberacao proposta viola dispostcoes legais

ou regulamentares.
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1 Introdu~ao

A pratica judiciaria vern demonstrando
que 0 que ocorreu em passado recente em
relacao as acoes civis publicas, ora se repete
em relacao as acoes de improbidade adminis
trativa. 0 ajuizamento indiscriminado dessas
demandas, via de regra, sem a previa instau
racao de inquerito civil publico', unicamente
precedidas de urn procedimento adrninistra
tivo que tramita no ambito interno do Minis
terio Publico sem a oportunidade de ampla
defesa e contradit6rio, causa inurneras con
troversias na seara judicial.

Essa modalidade de acao inserida no mi
crossistema de tutela coletiva' passou a ser uti
lizada nao apenas quando os agentes publicos
fossem os autores do ato de improbidade adrni
nistrativa, mas tambern para buscar 0 ressarci
mento do dano ao erario provocado por parti
culares. Esse estudo visa analisar 0 cabimento
da medida ao mesmo tempo em que examina
a legitimidade passiva ad causam sob a pers
pectiva dos possiveis sujeitos ativos dos atos de
improbidade administrativa.

1 Nao se desconhece que a instauracao do inqueri
to civil e facultativa, vale dizer, que nao constitui
pressuposto ao ajuizamento da acao, mas 0 que se
defende e a sua utilidade para uma ampla coleta de
dados no sentido de melhor subsidiar 0 aforamento
das demandas que vern sendo propostas no tocante
ao seu suporte probatorio.

2 De acordo com a licao do Professor Sergio Shimura a
acao coletiva constitui urn genera da qual sao especies
todas as demandas que tenham por objeto a tutela ju
risdicional coletiva, tais como a acao popular, 0 man
dado de seguranc;:a coletivo, a acao civil de respon
sabilidade por ate de improbidade administrativa, a
acao direta de inconstitucionalidade e a acao direta
de constitucionalidade, 0 mandado de injuncao e a
propria acao civil publica (Tutela coletiva e sua efeti
vidade. SP: Metodo, 2006, p. 43/44).

2 Da legitimidade passiva

A Lei8.429/92 cuidou de disciplinar nos seus
artigos 2° e 3°3 os sujeitos ativos da conduta im
putada como improba. A legitimidade para figu
rar no p610passivo dessas demandas encontra-se
diretamente relacionada a esses dispositivos.

A improbidade administrativa e sempre
praticada por urn funcionario publico. Portanto,
a acao devera ser dirigida contra 0 agente publi
co responsavel pela pratica do ato, qualificado
como sujeito ativo pr6prio.

No tocante a conceituacao de agente publico,
deve-se ter em conta a amplitude reconhecida no
artigo 2° de forma a abranger tanto os servidores
ocupantes de cargo publico efetivos, os comissio
nados, os temporaries, os detentores de mandato
eletivo ou que exercam funcao publica remune
rada ou nao, e ate mesmo em carater transit6rio.

}a 0 particular somente pode ser sujeito ativo"
do ato de improbidade administrativa quando con
corra para que 0 agente publico no exerciciode suas
funcoes venha a praticar urn ato improbo. Significa
dizer, 0 terceiro tern a sua atuacao marcada pelos
seguintes nucleos de conduta: 1) induzir" a pratica

3 E0 texto da lei:

"Art. 2° Reputa-se agente publico, para os efeitos desta
lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente
ou scm rernuneracao, por eleicao, norneacao, design a
cao, contratacao ou qualquer outra forma de investi
dura au vinculo, mandato, cargo, emprego ou funcao
nas entidades mencionadas no artigo anterior.

Art. 3°As disposicoes desta lei sao aplicaveis, no que cou
ber, aquele que mesmo nao sendo agente publico, induza
ou concorra para a pratica do ato de improbidade ou dele
se beneficie sob qualquer forma direta au indireta",

4 Qualificado como sujeito ativo improprio.

5 Induzir segundo 0 ensinamento de Marino Pazzaglini Fi
lho importa em instigar, sugerir, estimular ou incentivar
agente publico a praticar ou omitir ato de ofiao configu
rador de improbidade administrativa (Lei deImprobidade
Administrativa Comentada, s- ed. SP:Atlas,2007, p. 27).
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de ato de improbidade; 2) concorrer" para a pratica
de urn ato de improbidade; ou 3) se beneficiar de
urn ato improbo praticado pelo servidor publico?

Nesse contexto, se a demanda eajuizada uni
camente em face de particular, estranho a Ad
ministracao Publica, impoe-se reconhecer a sua
ilegitimidade passiva ad causam, por nao poder
figurar na condicao de sujeito ativo do ato de irn
probidade e nem se sujeitar as sancoes do artigo 12
da Lei n. 8.429/92, revelando-se tambem a acao de
improbidade administrativa a via inadequada para
a reposicao dos valores devidos ao erario, por fal
ta do interesse-adequacao, uma das condicoes da
acao. Isso nao significa, entretanto, que 0 terceiro
ficara isento de qualquer responsabilizacao, 0 ato
ilicito continua passivel de punicao, mas nao pelo
regime da Lei de Improbidade Administrative".

Situacao diversa, entretanto, ocorre quan
do 0 particular - seja pessoa fisica ou juridica
- mantern relacao com a Adrninistracao, quer
porque receba subvencao, beneficio ou incen
tivo fiscal ou crediticio ou quer porque 0 era
rio tenha concorrido ou concorra com mais de
50% do seu patrimonio ou receita anual. Nes
sa hipotese, 0 particular tern 0 dever de prestar
contas dos recursos publicos recebidos por ex
pressa disposicao constitucional (vide artigo 70
da Constituicao Federal). Por isso, para a Lei de
Improbidade Administrativa a abrangencia do
conceito de agente publico deve ser conferida a
luz do seu artigo 2° em combinacao com 0 para
grafo unico do seu artigo 1°9

•

6 Segundo 0 mesmo autor corresponde a atividade de au
xilio, de participacao no cometimento do ilicito (idem).

7 A responsabilizacao do beneficiario direto ou indireto
do ato pressupoe ajuste previo com 0 agente publico
ou pelo menos a comprovacao da rna-fe do particular.

8 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de
direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 2a ed,
SP: RT, 2007, p. I 17.

9 "Art. 1°. ( ... ).

Paragrafo unico. Estao tambern sujeitos as penalidades
desta Lei os atos de improbidade praticados contra 0 pa
trirnonio de entidade que receba subvencao, beneficio
ou incentive, fiscal ou crediticio, de orgao publico bern
como daquelas para cuja criacao ou custeio 0 erario haja
concorrido ou concorra com menos de cinquenta par
cento do patrimonio ou da receita anual, limitando-se,
nestes casos, a san<;aopatrimonial a repercussao do ili
cito sobre a contribui<;ao dos cofres publicos".

Uma analise isolada desses preceitos poderia

levar a conclusao apressada de que particulares
nao poderiam isoladamente figurar como parte
passiva de improbidade administrativa, mas tao

somente na condicao de litisconsortes passivos ao
lado dos agentes publicos, ora como co-autores ou

como meros participes do ato de improbidade. E
que a Lei n. 8.429/92 equipara ao agente publico,

nos termos do seu artigo 1°, paragrafo unico, a
empresa ou entidade para cuja criacao ou custeio
o erario tenha concorrido, vale dizer, que recebam

subvencoes dos cofres publicos, passando a osten
tar a mesma condicao de agente publico ou a ele

equiparado. Assim, a tao so condicao de manusear
somas consideraveis de recursos publicos, exer

cendo funcoes nas entidades elencadas no dispo
sitivo em comento (paragrafo unico do art. 1°) e
suficiente para enquadrar os demandados como
agentes publicos em sentido lato, por forca da con

jugacao do artigo 1°,paragrafo unico e artigo 2° da
Lei n. 8.429/92 10

• Significa dizer, por meio de uma

10 Esse entendimento, entretanto, nao encontrou guarida na 4a

Turma do TRF da 1a Regiao, Eisa ementa do precedente:
"PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMEN
TO . IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGEN
TES PUBLICOS. AUSENCIA NO POLO PASSIVO.
PARTICULARES. RECEBIMENTO DA INICIAL.
INADEQUA<;:AO DA VIA ELEIT A. AGRAVO
PROVIDO. 1. A autora, Uniao Federal, nao indicou
na inicial qualquer conduta atribulvel a agente publi
co, dando como legitimados apenas comerciantes
que teriam fraudado documentacao para obtencao
de incentivos fiscais junto ao FINAM. 2. No entan
to , a acao civil publica por ate de improbidade nao e
a via adequada para ressarcimento de danos causa
dos por nao-servidores ou equipados, salvo quando
figurarem como coautores, participes ou beneficia
nos, na forma do art. 3° da LIA. 3. Esta pacificado,
nesta Corte, que particular, sem ostentar a condicao
de agente publico, nao pode responder isoladamente
em acao dessa especie, visto que ate de improbidade
administrativa somente pode ser praticado no exer
cicio de atividade de munus publico. A improbidade
demanda a pratica de ato administrative por agente
publico. 4. A hip6tese enseja a extincao do processo
sem julgamento do merito, em face da falta de in
teresse processual, por absoluta inadequacao da via
eleita. 5. Agravo provide". (Agravo de Instrumento
20090100095915; 4a Turma do TRF da 1" Regiao, e
DJF1 23/11/2009). Disponivel em : <htt p: www.jf.jus .
br >. Acesso em: 28.06.2010.

interpretaom sistematica, 0 artigo 2° da LIA deve
ser interpretado em consonancia com 0 artigo 1°
do mesmo diploma legal.

Desse modo, esses dispositivos tiveram por

escopo arnpliar da maior forma possivel a possibi
lidade de responsabillza¢o geral daqueles que pra
tiquem atos de improbidade no manuseio de verbas
publicas, independente de sua condicao de pessoa
fisica ou jurfdica, agente publico ou privado". Isso
porque, 0 proposito da Lein. 8.429/92 foi 0 de tutelar
o interesse publico de maneira abrangente.

Nesse sentido, colhe-se 0 escolio de Flavio
Satiro Femandesv:

Vale observar que estao tambern sujeitos as

ancoes da lei 0 atos de irnprobidade prati
ados co ntra 0 patrirnonio de entidade que

r eba ubvencao, beneflcio ou incentivo, fis
cal ou crediticio, de orgao publico bern como

daquelas para cuja criacao ou custeio 0 erario

haja concorrido ou concorra com menos de

cinquenta por cento do patrimonio ou da re
ceita anual, Iimitando-se, nestes casos, a san

cao patrimonial a repercussao do Uicttosobre
a contribuicao dos cofres publicos,

Como se ve eamplissimo 0 universe de pes
soas cujo procedimento pode ser apontado

como improbo, desde que servidores ou
terceiros, incidam na situacao apontadas

pela lei. Exemplificativamente, estariam

sujeitas as corninacoes legais, membros

de colegiados que nao sao remunerados,

dirigentes de entidades privadas, fornece
dores, enfim todos os que concorram para
a pratica dos atos previstos em lei.

Bastante largo e, tarnbem, 0 nurnero de en

tidades cujo patrirnonio se acha protegido
pelas disposicoes legais em referencia. Para

se ter uma ideia da amplitude do aJcance da

lei, basta observar que empresas que gozam

de incentivos fiscais, a exemplo das empresas
favorecidas atraves da SUDENE, SUDAM e

outros organismos nacionais ou estaduais,

como 0 FAIN, encontram-se protegidos
pela Iegislacao ora comentada, em reladio

II MORAES, Alexandre. Direito Constitucional Admi
nistrativo.

12 FERNANDES, Flavio Satiro, Improbidade Admi
nistrativa. Revista de Direito Administrativo, volume
210,outldez. 1997,p. 174-175.

I Jornada de Direito Admini

aconduta irregular de seus admilll"ltll/llrt'"

dolosa ou culposa, em que pese SII,' '0",11,,1111
de empresas privadas (grifei).

Na mesma linha ea licao de Emerson (;nr .
cia sobre 0 assunto! ':

Como se constata pela analise do artigo all
rna transcrito, a concepcao do agente publi

co nao foi construida sob uma perspectivu

meramente funcional, sendo definido 0

sujeito ativo a partir da identificacao do su
jeito passivo, havendo urn nitido entrelaca
mento entre as duas nocoes.

Alem daqueles que desempenham alguma

atividade junto a administra<;ao direta ou

indireta de qualquer dos Poderes da Uniao,

dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni

cipios, os quais sao tradicionalmente enqua

drados sob a epigrafe de agentes publicos em

sentido lato, a parte final do art. 2° (nas enti

dades mencionadas no artigo anterior) torna

incontroverso que tambem podertio praticar

atos de improbidade as pessoas fisicas que

possuam algum vinculo com as entidades que

recebam qualquer montante do erario, quais

sejam: a) empresa incorporada ao patrirno

nio publico; b) entidade para cuja criacao ou

custeio 0 erario haja concorrido ou concorra

com mais de cinquenta por cento do patri

monio ou receita anual; d) entidade que re
ceba subvencao, beneficio ou incentivo, fiscal

ou crediticio, de 6rgiiopublico" (grifei).

Corroborando esse entendimento, bern es
clarece Marino Pazzaglini Filho'v

A teor da norma em comento, passo a

elencar os sujeitos passivos dos atos de
improbidade administrativa.

(oo.)

10.As entidades privadas de interesse publico,

que manejam dinheiros publicos a elas transfe

ridos mediante subvencoes sociais e econorni

cas (transferencias correntes ou contribui<;6es

parafiscais compuls6rias destinadas a cobrir

despesas de empresas particulares que desem-

13 GARCIA, Emerso e ALVES, Rogerio Pacheco . Improbi
dade administrativa. RJ: Lumen Juris, 2008, p. 205-206.

14 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Leide Improbidade Ad
ministrativa Comentada. 3". Ed. SP: Atlas, 2007, p. 23.
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penham atividades de interesse do Estado),

beneficios ou incentivos fiscais (renuncias de
pared lS de reedtlls do Poder PI/Weo COlli im
pO.los em tmetl de itl\'t' timel/lo de empresas
particu/llres em ntividadesporell.' estinudadas)
ou crediticio (repasse de recursos publi os, a

titulo de emprestimo subsidiado ou a fundo

perdido, para empreendimentos particulares

estimulados pelo Poder Publico), v.g. services

sociais autonomos (Senai, SENAC, SESI,SESC

e outros assemelhados), organizacoes sociais

sem fins lucrativos, que desempenham ativida
des nas areas de ensino, de pesquisa cientifica,

de desenvolvimento tecnol6gico, de protecao

e preservacao do meio ambiente, de cultura e

de saude - ONGs, que firmam contrato de

gestaecom 0 Poder Publico (Lei 9.637/98) -,
organizacoes da sociedade civil de interesse

publico (OSCIP), sem fins lucrativos, que, me

diante termo de parceira firmada com 0 Poder

Publico, utilizam bens ou recursos publicosna

prestacaode servicesna area social nao exclu
sivos do Poder Publico, tais como assistencia
social, promocao gratuita da educacao ou da

saude,promocao da seguran<;:a alimentar e nu
tricional , prornocao do vouuuariado. promo

yio do desenvolvimento econumico c social e

cornbateapobreza. prornocio da etica, dapaz,
da cidadania, dos direitos hurnanos, da demo

cracia e de outros valores universais e demais

atividades arroladas no art. 3° da Lei 9.790/99,
que disciplinou tais organizacoes. e qualquer

outro tipo de entidade privada que receba ou

administre valores de origem publica

Mais adiante, prosseguel5
:

o conceito de agente publico. para os efei

tos da LIA, e mais abrangente do que 0 co

mumente adotado em outros institutos do

Direito Publico.

Com efeito,contempla todas as pessoas fisicas
que, de qualquer modo, com ou sem vinculo
empregaticio, definitiva ou transitoriamente,
exercam alguma funcao publica ou de interes
se publico, remunerada ou nao, nos orgaos e
entidades das administracoes direta e indireta
do Poder Executivo dos entes da Pederacao:
nos Poderes Judiciario e Legislativo nas esfe
ras de sua atuacao; nos Ministerios Publicos
Federais, Estaduais e Distritais; nos Tribunais

15 Ibidem, p. 25-26.

de Contas da Uniao, Estados e Municipios;
nas empresas in orpo radas ao patrimonio

publico, nus empresas privada depende~t~s

de controle direto ou indirct d Poder Publi
co; e nas entidades de interesse publico.

Diante desse conceito, cabe classificar os
agentes publicos em quatro categorias:

a) agentes politicos;

b) agentes autonomos;

c) servidores publicos e

d) particulares em colaboracao com 0 Poder

Publico.

( ...)
Particulares em colaboracao com 0 Poder
Publico sao as pessoas fisicas que exercem
atividades de interesse publico e gerenciam
verbas publicas em empresas privadas con
troladas pelo Estado (nas quais 0 Erario con
tribuiu com mais de 50% de seu patrimonio
ou renda anual); em entidades particulares
de interesse publico, que recebam do Estado
subsidios (socia is I.'economicos), beneficios au
incentivos (fiscais ou crediticios), como, por
exernplo, services sociais autonomos, orga
nizacoes sociais - ONGs - e organizacoes

sociais de interesse publico - OSCIP.

o raio de abrangencia da Lei de Improbi

dade Administrativa contempla todos aque
le que de alguma forma . e relacionam com. a
Adrnini tracao Publica I", adotando uma nocao
arnpla da definicao de agenle publico, impondo
o dever de probidadc ~l pes oa vinculada au
respon aveis pela gestao, admini tracao, guarda

ou aplicacao de verbas publicas,

3 Conclusao
o ambito de incidencia subjetiva das nor

mas sancionadoras do ato de improbidade ad
ministrativa e obtido pela conjugacao dos arti-

g loa 3° da L >i n. 8.429 /92 . .
Por on eguinte, a acepcao ampla do concei

to de agente publico autoriza 0 ajuizamento ~a
acao contra pessoa equiparada a ele em razao
de manu. eararn verba publicus, estando alcan

cadas pelo dever de probidade administrativa.

16 FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade administrativa:
comentarios it Lei 8.429/92 e legisla<;:ao complemen
tar. 6". edi<;:ao. SP: Malheiros, 2009, p. 51.

1 lntroducao

o presente trabalho objetiva primeiramente

a analise a respeito da possibilidade de agentes
estatais que, em tese, respondem por crime de
responsabilidade, figurarem legitimamente no
polo passivo de acao de improbidade adminis

trativa, sendo que, para embasar a discussao, sera
efetivada uma incursao sobre a natureza juridica
do denominado crime de responsabilidade e da
acao de improbidade administrativa.

Na sequencia sera abordada a questao per

tinente ao orgao jurisdicional competente para
analise de acao de improbidade administrativa
envolvendo tais agentes.

A relevancia dos temas se acentua e se atu

aliza principalmente a partir de algumas deci
soes tomadas pelo Supremo Tribunal Federal,
fixando alguns pontos que influenciam tais te
mas de forma inovadora.

2 Natureza da a~ao de improbidade
administrativa e do crime de
responsabilidade administrativa

Embora algumas vozes entendam que,

diante das repercussoes graves, da acao de im
probidade administrativa, a mesma deveria ser
tratada com criterios penais, 0 entendimen

to dominante e de que a acao de improbidade
administrativa tern natureza nao penal. Nes
te sentido e a opiniao, por exemplo, de Walter

Claudius Rothemburg (Acao por improbidade
administrativa: aspectos de relevo, in:Jose Ader
cio Leite Sampaio et al (org.), Improbidade ad
ministrativa, comemoracao pelos 10 anos da Lei
n»8.429/92, Belo Horizonte, Del Rey, 2002, pp.
465-6) . Tal conclusao pode perfeitamente ser

fundamentada na propria Constituicao Federal.
Com efeito, esta, em seu art. 37, § 4°, dispoe:

Os atos de improbidade administrativa im

portarao a sllspensao dos direitos politicos,

a perda da fun<;:ao publica, a indisponibili-

Juiz federal Jesus Crisostomo de Almeida

dade dos bens e 0 ressarcimento ao erario,
na forma e na gradacao previstas em lei,

scm prejuizo da acao penal cabivel.

Se 0 texto constitucional citado ressalva 0

cabimento de acao penal para 0 mesmo ato de
improbidade, de forma logica cstaria afastando 0

carater penal da improbidade administrativa.

o certo e que a Constituicao Federal, embora
admita sancoes graves para os atos de improbida
de, ressalva a utilizacao da acao penal em relacao
aos mesmos, de modo que nao se pode admitir

que 0 texto constitucional estaria a possibilitar bis
in idem quanto aresponsabilizacao criminal.

Definida a natureza nao penal da acao de im
probidade administrativa, impoe-se a analise da

natureza da acao em que se busca a responsabili
zacao pela pratica de crime de responsabilidade.

Quanto a natureza dos crimes de respon
sabilidade, ha maior divergencia doutrinaria.

Parte expressiva da doutrina, ao examinar a
natureza juridica do crime de responsabilida
de, situa-o no plano politico-constitucional
(Adilson Abreu Dallari, "Crime de Responsa

bilidade do Prefeito", in: Revista do Tribunal
de Contas do Estado de Sao Paulo, vol. 72/146
148; Paulo Brossard, a Impeachment, p. 83,

item n. 56, 3a ed., 1992, Saraiva; Themistocles
Brandao Cavalcanti, A Constituicao Federal
Comentada, vol. 11/274-279, 3a ed., 1956, Kon
fino; Castro Nunes, Teoria e Pratica do Poder
ludiciario, vol. 1/40-41, item n. 2, 1943, Fo
rense; Jose Frederico Marques, Elementos do
Direito Processual Penal, vol. III/444-445, item
n. 864, 2a ed.l2a tir., 2003, Millennium; Gilmar

Ferreira Mendes, Inocencio Martires Coelho e
Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso de Direito
Constitucional, p. 968/969,itemn. 7.2,4 a ed.,2009,

IDP/Saraiva; Walber De Moura Agra, Curso de
DireitoConstitucional, p. 460/461, item 24.3 .2, 4a

ed., 2008, Saraiva; Dirley da Cunha JUnior, Curso
de DireitoConstitucional, p. 935/939, item n. 3.6,

2a ed., 2008, JusPodivm; Sylvio Motta e Gustavo
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Barchet, Curso de Direito Constitucional, p.
721/723, item n. 8.4, 2007, Elsevier, v.g.).

Para uma segunda corrente doutrinaria, os
crimes de responsabilidade tern natureza criminal
(como sucedeu sob a legislacao imperial brasilei
ra - Lei de 15/10/1827). Neste sentido e a licao
de Aurelino Leal(Teoria e Pratica da Constituicao
Federal Brasileira, Primeira Parte, p. 480,1925).

A discussao a respeito da natureza penal ou
nao dos denominados crimes de responsabilidade
tern relevancia para definir, por exemplo, quem
pode legislar sobre crime de responsabilidade.
Com efeito, caso se defina pela natureza criminal,
a consequencia sera a exclusividadeda Uniao para
legislar sobre a materia (art. 22, I, da CF).

Ao se definir pela natureza politica dos deno
minados crimes de responsabilidade, impor-se-ia
a conclusao de que os Estados-membros e os
Municipios, com base em sua autonomia institu
cional, tern tambem competencia legislativa para
definir crimes de responsabilidade na sua 6rbita
de competencia administrativo-constitucional.

Importante registrar que, quanta acompe
tencia para legislar sobre crime de responsabi
lidade, a posicao do Supremo Tribunal Federal
e no sentido que somente a Uniao pode legislar
sobre 0 tema, considerando a conotacao crimi
nal dos chamados crimes de responsabilidade.
o Supremo Tribunal Federal inclusive aprovou,
na Sessao Plenaria de 26/11/2003, 0 enunciado
da Sumula 722, que assim dispoe:

Sao da competencia legislativa da Uniao a
definicao dos crimes de responsabilidade e
o estabelecimento das respectivas normas
de processo e julgamento. (grifei)

3 Da submlssao ou nao dos agentes
politicos que respondem por
crime de responsabilidade it lei de
improbidade administrativa

Considerando 0 que ja foi sumulado pelo
Supremo Tribunal Federal, conforme antes ex
posto, somente a Uniao pode legislar sobre cri
me de responsabilidade, englobando a fixacao
dos tipos criminais, sujeito ativo e 0 processo.

Observando a legislacao federal e possivel
identificar os agentes publicos que respondem

pela pratica de crime de responsabilidade. A Lei
n° 1079, de 10 de abril de 1950, tipifica como
crime de responsabilidade diversas condutas das
seguintes autoridades: Presidente da Republica,
Ministros de Estado, Ministros do Supremo Tri
bunal Federal, Procurador Geral da Republica,
Governadores dos Estados e seus Secretaries.

Ja 0 Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de
1967, tipifica como crime de responsabilidade
algumas condutas dos Prefeitos Municipais.

As autoridades elencadas nos dois paragra
fos anteriores sao as {micas que tern comporta
mentos tipificados como crimes de responsabi
lidade. Assim, importante destacar que, embora
a Constituicao Federal preveja 0 juizo natural
para processamento de outras autoridades 
como membros de Tribunais Superiores, do
Tribunal de Contas da Uniao e chefes de missao
diplomatica de carater permanente (art. 102, I,
c), desembargadores dos Tribunais de [ustica
dos Estados e do Distrito Federal, os membros
dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distri
to Federal, os dos Tribunais Regionais Federais,
dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Traba
lho, os membros dos Conselhos ou Tribunais
de Contas dos Municipios e os do Ministerio
Publico da Uniao que oficiem perante tribunais
(art. 105, I, a); os juizes da Uniao, incluidos os
da [ustica Militar e da [ustica do Trabalho (art.
108, I, a) - essas autoridades nao tern condutas
tipificadas como crime de responsabilidade.

Definidas as autoridades que hoje tern com
portamentos tipificados como crime de responsabi
lidade,restaanalisarseasmesmaspodem ser sujeito
passivo em acaode improbidade administrativa.

Caso se entenda que os crimes de responsa
bilidade tern natureza penal, nao haveria maio
res indagacoes, pois nao se configuraria hip6te
se de bis in idem, tendo em vista a diversidade
de natureza juridica dos institutos.

Em sereconhecendo a natureza politico-admi
nistrativa dos crimes de responsabilidade, abre-se
a oportunidade para uma discussao mais acirrada
quanta a responsabilizacao dos agentes politicos
cumulativamente por crime de responsabilidade e
por ato de improbidade administrativa.

Algumas decisoes do Supremo Tribunal Fe
deral geraram a intensificacao dos debates e algu-

mas incertezas sobre 0 tema. Conforme antes des
tacado, ao editar a Sumula 722,0 STFdefiniu, com
base na natureza penal dos crimes de responsabi
lidade, que os Estados-membros nao poderiam le
gislar sobre a materia, inclusivesobre 0 processo.

Por outro lado, 0 mesmo Supremo Tribunal
Federal tomou algumas decisoes, reconhecen
do a natureza de infracao politico-administra
tiva dos denominados crimes de responsabili
dade e manifestando pela impossibilidade de
que agentes politicos que sao sujeitos ativos
de crime de responsabilidade possam vir a ser
responsabilizados por ato de improbidade ad
ministrativa. Para melhor analise, passa-se a
transcricao da seguinte ementa:

Rcl2l38 / DF - DISTRITO FEDERAL
RECLAMA<;Ao
Relator(a): Min. NELSON JOBIM
Relatar(a) p/ Acordao: Min. GILMAR
MENDES (ART. 38, IV, b, DO RISTF)
Julgamento: 13/06/2007 Orgao Julgador:
Tribunal Pleno

Publicacao DJe-070 DIVULG 17-04-2008
PUBLIC 18-04-2008

Parte(s)

RECLTE.: UNIAo

ADV.: ADVOGADO-GERAL DA UNIAo

RECLDO.: JUI2 FEDERAL SUBSTITUTO
DA 14a VARA DA SE<;Ao JUDICIARIA
DO DISTRITO FEDERAL

RECLDO.: RELATOR DA AC N°
1999.34.00.016727-9 DO TRIBUNAL RE
GIONAL FEDERAL DA 1a REGrxo
INTDO.:MINISTERIOPUBLICOFEDERAL

EMENTA: RECLAMA<;AO. USURPA
<;AO DA COMPETENCIA DO SUPRE
MO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROBI
DADE ADMINISTRATIVA. CRIME DE
RESPONSABILIDADE. AGENTES POLI
TICOS. I. PRELIMINARES. QUESTOES
DE ORDEM. 1.1. Questao de ordem quanta
arnanutencao da competencia da Corte que
justificou, no primeiro momenta do julga
mento, 0 conhecimento da reclamacao,
diante do fato novo da cessacao do exerdcio
da funcao publica pelo interessado. Minis
tro de Estado que posteriormente assumiu
cargo de Chefe de Missao Diplomatica Per-
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manente do Brasil perante a Organizacao
das Nacoes Unidas. Manutencao da prerro
gativa de foro perante 0 STF, conforme 0

art. 102, I, "c", da Constituicao. Questao de
ordem rejeitada. 1.2. Questao de ordem
quanta ao sobrestamento do julgamento ate
que seja possivel realiza-lo em conjunto
com outros processos sobre 0 mesmo tema,
com participacao de todos os Ministros que
integram 0 Tribunal, tendo em vista a possi
bilidade de que 0 pronunciamento da Corte
nao reflita 0 entendimento de seus atuais
membros, dentre os quais quatro nao tern
direito a voto, pois seus antecessores ja se
pronunciaram. Iulgamento que ja se esten
de par cinco anos. Celeridade processual.
Existencia de outro processo com materia
identica na sequencia da pauta de julgamen
tos do dia. Inutilidade do sobrestamento.
Questao de ordem rejeitada. II. MERITO.
Il.l.Improbidade administrativa. Crimes de
responsabilidade. Os atos de improbidade
administrativa sao tipificados como crime
de responsabilidade na Lei n° 1.079/1950,
delito de carater politico-administrativo.
II.2.Distin<;aoentre os regimes de responsa
bilizacao politico-administrativa. 0 sistema
constitucional brasileiro distingue 0 regime
de responsabilidade dos agentes politicos
dos demais agentes publicos, A Constitui
cao nao admite a concorrencia entre dois
regimes de responsabilidade politico-admi
nistrativa para os agentes politicos: 0 previs
to no art. 37, § 4° (regulado pela Lei n°
8.429/1992) eo regime fixado no art. 102, I,
"c", (disciplinado pela Lei n" 1.079/1950). Se
a competencia para processar e julgar a acao
de improbidade (CF, art. 37, § 4°) pudesse
abranger tarnbern atos praticados pelos
agentes politicos, submetidos a regime de
responsabilidade especial, ter-se-ia uma in
terpretacao ab-rogante do disposto no art.
102, I, "c", da Constituicao. II.3.Regime es
pecial. Ministros de Estado. Os Ministros de
Estado, por estarem regidos por normas es
peciais de responsabilidade (CF, art. 102, I,
"c", Lei n° 1.079/1950), nao se submetem ao
modelo de competencia previsto no regime
comum da Lei de Improbidade Adminis
trativa (Lei n° 8.429/1992). II.4.Crimes de
responsabilidade. Competencia do Supre
mo Tribunal Federal. Compete exclusi
vamente ao Supremo Tribunal Federal
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processar e julgar os delitos politico-admi
nistrativos, na hipotese do art. 102,I, "c", da
Constituicao. Somente 0 STF pode proces
sar e julgar Ministro de Estado no caso de
crime de responsabilidade e, assim, eventu
almente, determinar a perda do cargo ou a
suspensao de direitos politicos. II.5.A<;ao de
improbidade administrativa. Ministro de
Estado que teve decretada a suspensao de
seus direitos politicos pelo prazo de 8 anos e
a perda da funcao publica por sentenca do
[uizo da 14"Vara da [ustica Federal- Secao
[udiciaria do Distrito Federal. Incornpeten
cia dos juizos de primeira instancia para
processar e julgar acao civil de improbidade
administrativa ajuizada contra agente poli
tico que possui prerrogativa de foro perante
o Supremo Tribunal Federal, por crime de
responsabilidade, conforme 0 art. 102, I,
"c", da Constituicao. III. RECLAMAc;:Ao
JVLGADAPROCEDENTE. Decisao: Preli
minarmente, 0 Tribunal assentou a ilegiti
midade da Procuradora Valquiria Oliveira
Quixada Nunes e da Associacao Nacional
do Ministerio Publico, vencidos os Senho
res Ministros Carlos Velloso, Celso de
Mello, Ilmar Galvao, Sepulveda Pertence e 0

Presidente. No merito, apos os votos dos Se
nhores Ministros Nelson [obim, Relator,
Gilmar Mendes, Ellen Gracie, Mauricio
Correa e Ilmar Galvao, julgando proceden
te 0 pedido formulado na reclamacao, para
assentar a competencia do Supremo Tribu
nal Federal e declarar extinto 0 processo em
curso, na 14" Vara da Secao [udiciaria do
Distrito Federal, que gerou a reclamacao,
pediu vista 0 Senhor Ministro CarlosVelloso.
Palaram, pela reclamante, 0 Dr. JoseBonifa
cio Borges de Andrada, Advogado-Geral da
Uniao, e, pelo Ministerio Publico Federal, 0

Dr. Haroldo Ferraz da Nobrega, Vice-Pro
curador-Geral da Republica. Presidencia do
Senhor Ministro Marco Aurelio. Plenario,
20.11.2002. Decisao: Renovado 0 pedido de
vista, justi£lcadamente, pelo Senhor Minis
tro Carlos Velloso, que nao devolveu it mesa
o feito para prosseguimento, tendo em vista
estar aguardando a inclusao em pauta das
Acoes Diretas de Inconstitucionalidades n°
2.797 e n° 2.860,envolvendo temas a ela re
lacionada. Presidencia do Senhor Ministro
Mauricio Correa. Plenario, 28.04.2004. Deci
sao: Prosseguindo no julgamento, e colhi-
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dos 0 voto do Senhor Ministro Carlos Vello
so, que julgava improcedente a reclamacao,
e 0 voto do Senhor Ministro Cezar Peluso,
que acompanhava 0 relator, pediu vista dos
autos 0 Senhor Ministro [oaquim Barbosa.
Nao participaram da votacao os Senhores
Ministros Eros Grau e Carlos Britto, por su
cederem aos Senhores Ministros Mauricio
Correa e Ilmar Galvao que proferiram vo
tos. Presidencia do Senhor Ministro Nelson
[obim. Plenario, 14.12.2005. Decisao: Reno
vado 0 pedido de vista do Senhor Ministro
Joaquim Barbosa, justificadamente, nos ter
mos do § 1° do artigo 1° da Resolucao
n° 278, de 15 de dezembro de 2003. Presi
dencia do Senhor Ministro Nelson [obim,
Plenario, 22.02.2006. Decisao: Retomado 0

julgamento do feito, apos a preliminar de
conhecimento suscitada pelo Ministerio
Publico Federal, apontando a incompeten
cia superveniente desta Corte para a apre
ciacao da materia e propondo, portanto, 0

nao-conhecimento da reclamacao, acolhida
pelo eminente Ministro [oaquim Barbosa,
que tambem suscitou preliminar, essa no
sentido da perda do objeto da reclamacao
em face do afastamento do cargo que garan
tia a prerrogativa de foro, e do voto da Se
nhora Ministra Carmen Lucia,que acolhia a
preliminar do Ministerio Publico, no que
foi acompanhada pelos Senhores Ministros
Ricardo Lewandowski e Carlos Britto, pediu
vista dos autos 0 Senhor Ministro Eros
Grau. Presidencia da Senhora Ministra
Ellen Gracie. Plenario, 01.03.2006. Decisao:
o Tribunal, por maioria, deliberou pela re
jeicao da preliminar de prejudicialidade
suscitada pelo Senhor Ministro Joaquim
Barbosa,no que foi acompanhado pelos Se
nhores Ministros Carlos Britto, Celso de
Mello e Sepulveda Pertence. Em seguida, 0

Tribunal tambern rejeitou a questao de or
dem suscitada pelo Senhor Ministro Marco
Aurelio, no sentido de sobrestar 0 julga
mento, no que foi acompanhado pelos Se
nhores Ministros [oaquim Barbosa e Celso
de Mello. Votou a Presidente. No merito,
por maioria, 0 Tribunal julgou procedente a
reclamacao, vencidos os Senhores Ministros
Carlos Velloso, [oaquim Barbosa, Celso de
Mello e Sepulveda Pertence, que a julgavam
improcedente. Votou a Presidente, Ministra
Ellen Gracie, em assentada anterior. Nao

participaram da votacao, quanta ao merito,
a Senhora Ministra Carmen Lucia, e os Se
nhores Ministros Ricardo Lewandowski,
Eros Grau e Carlos Britto, por sucederem,
respectivamente, aos Senhores Ministros
Nelson Iobim, Carlos Velloso, Mauricio
Correa e Ilmar Galvao, que proferiram
votos em assentada anterior. Plenario,
13.06.2007. Retificacaode decisao: Fica reti
ficada a decisao da assentada anterior, pu
blicada no Diario da Iustica de 20 de junho
deste ano, referente it ata da decima setima
sessao ordinaria, para constar que, no meri
to, ficou vencido 0 Senhor Ministro Marco
Aurelio, julgando improcedente a reclama
cao, acompanhado dos Senhores Ministros
Carlos Velloso, [oaquim Barbosa, Celso de
Mello e Sepulveda Pertence. Ausentes, nesta
assentada, os Senhores Ministros Celso de
Mello e Eros Grau. Presidencia da Senhora
Ministra Ellen Gracie. Plenario, 08.08.2007.

Verifica-se da ementa antes transcrita que 0

Supremo Tribunal Federal fez a abordagem da
natureza politico-administrativa dos crimes de
responsabilidade, e a partir dai concluiu que a
Constituicao nao admite a concorrencia entre
dois regimes de responsabilidade politico-admi
nistrativa para os agentes politicos: 0 previsto no
art. 37, § 4° (regulado pela Lei n° 8.429/1992) eo
regime fixado no art. 102, I, c, (disciplinado pela
Lei n° 1.079/1950), tendo explicitado que, se a
cornpetencia para processar e julgar a acao de
improbidade (CF, art. 37, § 4°) pudesse abran
ger tambem atos praticados pelos agentes poli
ticos, submetidos a regime de responsabilidade
especial, ter-se-ia uma interpretacao ab-rogante
do disposto no art. 102, I, c, da Constituicao,

A ementa tambern explicita que 0 Tribunal
Guardiao da Constituicao fixou que 0 sistema
constitucional brasileiro distingue 0 regime de
responsabilidade dos agentes politicos dos de
mais agentes publicos,

Deve ser destacado que a decisao nao foi una
nime, sendo relevante registrar que 0 Ministro
Carlos Velloso, embora tenha reconhecido que,
se a mesma conduta for tipificada como crime de
responsabilidade e ato de improbidade, os agen
tes politicos respondem pelos crimes de respon
sabilidade tipificados nas respectivas leis especiais
(CF, art. 85, paragrafo unico), mas, em relacao ao
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que nao estivesse tipificado como crime de res
ponsabilidade, e estivesse definido como ato de
improbidade, deveriam responder na forma da lei
propria, isto e, a Lei 8.429/92, aplicavel a qualquer
agente publico, como decorrencia da observancia
do principio da moralidade.

o voto do Ministro Carlos Velloso foi se
guido pelo Ministro Ioaquim Barbosa, mas tal
posicao acabou nao prevalecendo.

o certo e que, se a posicao majoritaria se
consolidar, estar-se-a excluindo da responsabi
lizacao par ato de improbidade administrativa
(regulada pela Lei n° 8.429/1992) todos os agen
tes politicos que tenham condutas tipificadas
como crime de responsabilidade, mesmo que os
tipos nao tenham qualquer correspondencia,

Mesmo que nao examinado neste preceden
te, por razoes simetricas estariam excluidos da
responsabilizacao por improbidade administra
tiva, na forma da Lei n° 8.429/92, entre outros,
Governadares dos Estados e do Distrito Federal,
Prefeitos municipais. 0 que permite antever si
tuacao preocupante quanta arepressao de con
dutas improbas num cenario de grande insatis
facao com a desonestidade dos agentes politicos
das diversas esferas de poder.

4 Da competencla para processamento
e julgamento de agentes politicos
por improbidade administrativa

Caso prevaleca a tese de que aqueles agen
tes politicos que ja tenham condutas tipificadas
como crimes de responsabilidade nao respon
dem por improbidade administrativa, dever-se
ia reconhecer que eventual demanda ajuizada ou
seria desde logo desprovida de utili dade e, por
tanto, ausente 0 interesse processual, ou, caso se
entenda que deva ser examinado 0 rnerito, 0 pe
dido seria manifestamente improcedente.

Mesmo que se defenda que a peticao inicial
deva ser rejeitada, 0 certo eque tal rejeicao s6 pode
ra ser efetivada pelo juizo ou tribunal competente.

Assim, impoe-se investigar 0 juizo compe
tente para processar e julgar acao de improbida
de proposta em face de agentes politicos que res
pondem em tese por crime de responsabilidade.

Como a acao de improbidade tern natureza nao
penal e considerando que regras especiais de com-
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petencia tern que ser interpretadas restritivamente,

nao havendo previsao de foro privilegiado na Carta

Magna para tal acao, irnpor-se-ia a conclusao de

que 0 juizo natural para processar originariamente

quaisquer agentes politicos por improbidade admi
nistrativa seria 0 juizo de primeiro grau.

Com efeito, as prerrogativas de foro, pelo pri
vilegio, que, de certa forma, conferern, nao devem

ser interpretadas ampliativamente, numa Consti
tuicao que pretende tratar igualmente os cidadaos
comuns, adotando 0 principio da isonomia.

Na mesma linha de raciocinio, convem des

tacar que inumeras vezes 0 Supremo Tribunal Fe

deral se manifestou pela necessidade se interpretar

restritivamente normas constitucionais fixadoras
de competencia por prerrogativa da funcao. Con

fira-se a proposito a seguinte transcricao:

A competencia do STF - cujos funda
mentos repousam na Constituicao da Re
publica - submete-se a regime de direito
estrito. A cornpetencia originaria do STF,
por qualificar-se como urn complexo de
atribuicoes jurisdicionais de extracao es
sencialmente constitucional - e ante 0

regime de dire ito estrito a que se acha sub 
metida - nao comporta a possibilidade de
ser estendida a situacoes que extravasem
os Iimites fixados , em numerus clausus ,
pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da
Constituicao da Republica. Precedentes.
o regime de direito estrito, a que se sub
mete a definicao dessa competencia insti
tucional, tern levado 0 STF, por efeito da
taxatividade do rol constante da Carta Po
Iitica, a afastar, do ambito de suas atribui
coes jurisdicionais originarias, 0 processo
e 0 julgamento de causas de natureza civil
que nao se acham inscritas no texto cons
titucional (acoes populares, acoes civis
publicas, acoes cautelares, acoes ordina
rias, acoes declarat6rias e medidas cautela
res), mesmo que instauradas contra 0 Pre
sidente da Republica ou contra qualquer
das autoridades, que, em materia penal
(CF, art. 102, I, b e c), dispoern de prer
rogativa de foro perante a Corte Suprema
ou que, em sede de mandado de seguran
ca, estao sujeitas ajurisdicao imediata do
Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes."
(Pet 1.738-AgR, ReI. Min. Celso de Mello,
julgamento em 1°-9-1999, Plenario, D] de

1°-10-1999.) No mesmo sentido: Pet 4.092

AgR, ReI. Min. Carmen Lucia, julgamento
em 16-9-2009, Plenario, D]Ede 2-10-2009;

Pet 4.079-AgR, Pet 4.087-AgR e Pet 4.102

AgR, ReI. Min. Presidente Gilmar Mendes,

julgamento em 10-7-2009, Plenario, D]E
de 28-8-2009; HC 96.074, ReI. Min. Marco
Aurelio, julgamento em 25-6-2009, Plena
rio, D]E de 21-8-2009.

Se fosse mantida tallinha de entendimento,

nao se justificaria a atuacao originaria do Su

premo Tribunal Federal ou de qualquer outro

tribunal no processamento de acao de improbi
dade administrativa, qualquer que fosse a auto

ridade que figurasse no polo passivo.

Contudo, de forma surpreendente 0 Supre

mo Tribunal Federal, ao julgar mais recentemente

alguns casos levados a sua apreciacao, modificou a

linha ate entao adotada, fixando a possibilidade de

arnpliacao da sua cornpetencia constitucional.

Urn dos casos envolve a Reclamacao 2138

/ OF, cuja ementa ja foi transcrita no presente

trabalho, e na qual se manifestou 0 Plenario do

STF, por maioria, expressamente: "lncompeten
cia dosjuizos de primeira instancia para proces
sar e julgar acao civil de improbidade adminis
trativa ajuizada contra agentepolfticoque possui
prerrogativa deforo perante 0 Supremo Tribunal
Federal, por crimede responsabilidade, conforme
o art. 102, I, c, da Constituicao,"

Outro caso no qual 0 STF rompeu a linha de

interpretacao de que sua competencia deve ser

restrita, e nao ampliativa, foi aquele envolvendo

como sujeito passive 0 atual Ministro Gilmar

Mendes. Passa-se atranscricao da ementa:

Pet 3211 QO 1DF - DISTRITO FEDERAL

QUESTAo DE ORDEM NA PETI<;:Ao
Relator(a): Min. MARCO AURELIO
Relator(a) pi Acordao: Min. MENEZES

DIREITO
Julgamento: 13/03 /2008 Orgao Julgador:
Tribunal Pleno

Publicacao D]e-117 DIVULG 26-06-2008

PUBLIC 27-06-2008

Parte(s)

REQTE.(S): MINISTERIO PUBLICO FE
DERAL

REQDO.(A/S): WALTER DO CARMO
BARLETTA

REQDO.(A/S): GILMAR FERREIRA
MENDES

ADV.(A/S): MARCO AURELIO DE AU 
MEIDAALVES

REQDO .(A/S): SOLANGE PAIVA VIEIRA

REQDO.(A/S): ALUisIO GUIMARAES
FERREIRA

EMENTA Questao de ordem. Acao civil
publica. Ato de improbidade administra
tiva. Ministro do Supremo Tribunal Fe
deral. Impossibilidade. Competencia da
Corte para processar e julgar seus mern
bros apenas nas infracoes penais comuns.
1. Compete ao Supremo Tribunal Federal
julgar acao de improbidade contra seus
membros. 2. Arquivamento da acao quan
to ao Ministro da Suprema Corte e rernes
sa dos autos ao ]uizo de 10 grau de jurisdi
cao no tocante aos demais.

Decisao

Ap6s ter firrnado, por maioria, a compe
tencia do Supremo Tribunal Federal para
julgamento do feito, tendo ressalvado 0

entendimento a Senhora Ministra Car
men Lucia e os Senhores Ministros Ri
cardo Lewandowski e Celso de Mello , 0

Tribunal, tambern por maioria, vencido
o Senhor Ministro Marco Aurelio, deter
minou 0 arquivamento da peticao, quanto
ao requerido Gilmar Ferreira Mendes, e a
descida dos autos ao ]uizo da 9" Vara da
Secao Iudiciaria do Distrito Federal, com
relacao aos demais. Votou a Presidente,
Ministra Ellen Gracie. Ausentes, licencia
do, 0 Senhor Ministro ]oaquim Barbosa e,
neste julgamento, 0 Senhor Ministro Gil
mar Mendes. Plenario, 13.03.2008.

Na sequencia sera feita a transcricao de tre

cho do Informativo de Iurisprudencta do STF

de n° 498, que trouxe a noticia sobre 0 julgado

antes referido, pois no mencionado informativo

consta 0 principal motivo da decisao tomada:

Improbidade Administrativa: Ministro do
STF e Cornpetencia

o Tribunal, por maio ria, resolvendo ques
tao de ordem suscitada em peticao, firmou
sua competencia para julgar acao por ate

I Jorn da de Dlrei to Admin! tr III I)

de improbidade administralivu ujuiza
da contra atuaI Ministro do STF. iI epoca
Advogado-Geral da Uniao, e outros, nil
qual se the imputam a suposta praticu dos
crimes previstos nos artigos 11, I e II. e
12, III, da Lei 8.429192. Reportando-se il
orientacao fixada pela Corte na Rei 213H/
DF (pendente de publicacao), entendeu-se
que distribuir competencia para juiz de J"
grau para julgamento de ministro da Cor
te quebraria a sistema judiciario como urn
todo. Os Ministros Carmen Lucia, Ricar
do Lewandowski e Celso de Mello fizeram
ressalvas. Vencido, no ponto, 0 Min. Mar
co Aurelio, relator, que, na linha de seu
voto na citada reclamacao, e salientando
estar definida a cornpetencia do Supremo
de forma exaustiva na Constituicao (art.
102), considerava ser do juizo da 9a Vara
da Secao Iudiciaria do Distrito Federal a
competencia para 0 processamento e jul
gamento da acao . Em seguida, 0 Tribunal,
por maioria, determinou 0 arquivamento
da peticao, em relacao ao referido Minis
tro desta Corte, haja vista 0 fato de ele nao
mais ocupar 0 cargo de Advogado-Geral
da Uniao, e a descida dos autos ao men
cionado juizo de 1a instancia, relativamen
te aos demais acusados. Vencido, tarnbem
nessa parte, 0 Min. Marco Aurelio que,
asseverando tratar-se de acao de natureza
civel, tendo em conta a ressalva contida no
art. 37, § 4°, da CF, e reconhecendo a inde
pendencia das esferas civel, penal e admi
nistrativa, nao extinguia 0 feito quanta ao
Ministro do STF. (Grifei)

Nos dois casos, 0 Supremo reconheceu a

sua cornpetencia originaria para processar e

julgar as acoes de improbidade, mas os mo
tivos foram diferentes. No caso do Ministro

Gilmar Mendes, conforme antes destacado,

enfatizou-se que a atribuicao de cornpetencia
para 0 juiz de 10 grau processar e julgar minis

tro do argao de cupula do Iudiciario romperia

e inverteria 0 sistema judiciario.

Ja no caso da Reclamacao 2138, 0 princi

pal motivo para excluir a cornpetencia do juizo

federal de 10 grau foi 0 de que a cornpetencia
para julgar ministro de estado e chefe de mis

sao diplornatica de carater permanente pela

pratica de crime de responsabilidade e do Su-
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premo Tribunal Federal, competenc~a que se
estenderia quando indevidamente acionado 0

titular da prerrogativa pela pratica de impro

bidade administrativa.
A partir dessas decisoes, os outros orgaos d~

Poder [udiciario comeerarama inovar na defini
erao da competencia para processar e julgar acao
de improbidade em face de outras a~t~rid~d~s
que detern foro privilegiado em matena cnrm
nal. Cita-se, como exernplo, a decisao tomada
pelo Superior Tribunal de [ustica, da qual se faz

a transcricao da ementa:

Processo Rcl 2790 1SC
RECLAMAc,:Ao
2008/0076889-9 Relator(a) Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124)
Orgao Julgador CE - CORTE ESPECIAL
Data do Julgamento 02/12/2009 Data da
Publicacao/Pontc Ole 04/03/2010

RIP vol. 60 p. 286

Ementa
CONSTITUCIONAL. COMPETENCIA.
Ac,:AO DE IMPROBIDADE CONTRA

GOVERNADOR

DE ESTADO. DUPLO REGIME SAN
CIONATORIO DOS AGENTES poLi
TICOS: LEGITIMIDADE. FORO POR
PRERROGATIVA DE FUNc,:Ao: RE
CONHECIMENTO. USURPA<;:AO DE
COMPETENCIA DO STJ. PROCEDEN
CIA PARCIAL DA RECLAMAc,:AO.

1. Excetuada a hipotese de atos de improbi
dade praticados pelo Presidente da Repu
blica (art. 85, V), cujo julgamento se da em
regime especial pelo Senado Federal (art.
86), nao hi norma constitucional alguma
que imunize os agentes politicos, sujeitos
a crime de responsabilidade, de qualquer
das sancoes por ato de improbidade pre
vistas no art. 37, § 4.°. Seria incompativel
com a Constitulcao eventual preceito nor
mativo infraconstitucional que impusesse
imunidade dessa natureza. 2. Por decisao
de 13 de marco de 2008, a Suprema Corte,
com apenas urn voto contrario, declarou
que "compete ao Supremo Tribunal Fe
deral julgar acao de improbidade contra
seus membros" (QO na Pet. 3.211-0, Min.
Menezes Direito, DJ 27.06.2008). Consi
derou, para tanto, que a prerrogativa de

foro, em casos tais, decorre diretamente do
sistema de competencias estabelecido na
Constituicao, que assegura a seus Ministros
foro por prerrogativa de funcao, tanto em
crimes comuns, na propria Corte, quanta
em crimes de responsabilidade, no Sena-
do Federal. Por isso, "seria absurdo ou 0

maximo do contra-sense conceber que or
dem juridica permita que Ministro possa
ser julgado par outro orgao em acao diver-
sa, mas entre cujas sancoes esta tarnbem a
perda do cargo . Isto seria a desestrutura<;~o

de todo 0 sistema que fundamenta a dis
tribuicao da competencia" (voto do Min.
Cezar Peluso) . 3. Esses mesmos funda
mentos de natureza sistematica autori
zam a concluir, por imposicao logica de
coerencia interpretativa, que norma in
fraconstitucional nao pode atribuir a juiz
de primeiro grau 0 julgamento de a<;ao,de
improbidade administrativa, com POSSIVel
aplicacao da pena de perda do cargo, con
tra Governador do Estado, que, a exemplo
dos Ministros do STF, tambem tern asse
gurado foro par prerrogativa de funcao,
tanto em crimes comuns (perante 0 STD,
quanta em crimes de responsabilidade
(perante a respectiva Assembleia. Legisl~
tiva). Ede se reconhecer que, por mafasta
vel simetria com 0 que ocorre em relacao
aos crimes comuns (CF, art.105, 1, a), ha,
em casos tais, competencia implicita com
plementar do Superior Tribunal de [usti
ca. 4. Reclarnacao procedente. em parte.
Acordao Vistos e relatados estes autos em
que sao partes as acima indicadas, decide
a Egregia CORTE ESPECIAL do Supe~ior

Tribunal de Iustica, por unanimidade, jul
gar procedente em parte a reclamacao. nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os
Srs, Ministros Castro Meira, Nilson Naves,
Fernando Goncalves, Felix Fischer, Aldir
Passarinho Junior,Hamilton Carvalhido,
Eliana Calmon, Laurita Vaz, Luiz Fux e
[oao Otavio de Noronha votaram com 0

Sr. Ministro Relator. Ausentes, justifica
damente, os Srs. Ministros Cesar Asfor
Rocha e Gilson Dipp e, ocasionalmente,
os Srs. Ministros Francisco Falcao e Nancy
Andrighi. 0 Sr. Ministro Gilson Dipp
foi substituido pelo Sr. Ministro Castro
Meira. Sustentou oralmente, pelo recla
mante, 0 Dr. Ronei Danielli.

o certo e que tal decisao acabou por inovar
ainda mais a linha de ampliacao de cornpetencia
constitucional por prerrogativa de funcao. Com
efeito, a fundamentacao desenvolvida pelo STF,
nos precedentes antes citados, traz argumentacoes
que nao poderiam ser aplicadasno caso dos gover
nadores, e muito menos nos casosdos prefeitos.

Nao se aplica 0 argumento de quebra do sis
tema de organizacao hierarquica do Judiciario
(utilizado pelo STF no caso Gilmar Mendes),
pois e obvio que 0 governador nao integra a es
trutura do Iudiciario. E tam bern nao se aplica
a extensao da competencia para julgar crime de
responsabilidade (argumento utilizado na Re
clamacao 2138), pois nao compete ao Superior
Tribunal de Iustica julgar os govern adores por
crime de responsabilidade.

Preocupa, tendo em vista 0 controle de pra
ticas improbas, essa tendencia de se interpretar
dispositivos constitucionais fixadores de com
petencia de forma a se ampliar a competencia
originaria dos Tribunais, esvaziando a ~ompe

tencia dos juizos de 10 grau.
Tal preocupacao se justifica, nao pelo fato

de que os tribunais possam ter conduta mais
benevolente com os agentes improbos, mesmo
porque a palavra final sera dada pelos orgaos de
cupula, mediante provocacao recursal, mas pelo
aspecto de capacidade de processamento origi
nario de acoes de improbidade,

Explica-se: e notorio que as demandas de
improbidade envolvem nao apenas materia de
direito, mas tarnbem aspectos faticos, que mui
tas vezes sao altamente complexos, de modo que
a atividade de instrucao neste tipo de processo e
intensa e trabalhosa. Tarnbem se apresenta evi
dente que a carga de trabalho dos tribunais se
apresenta saturada ha muito tempo. Transferir
essa competencia para instruir feitos de com
plexidade fatica aos tribunais provocara ainda
maior acumulo nos feitos pendentes de aprecia
cao por parte desses tribunais.

A concentracao de mais esta atividade ori
ginariamente nos tribunais podera se apresen
tar altamente danosa ao principio da razoavel
duracao do processo. De modo que 0 mais
adequado, numa distribuicao racional de tra
balho, e que os tribunais continuem com a in-

I Jornada de Direi lO Adminlstrativo

cumbencia de revisao das decisoes, mantendo
os juizos monocraticos com atividade de pre
paracao e julgamento inicial.

De toda maneira, mesmo que se defina de
forma adversa a que se ora defende, a seguranca
juridica impoe que se resolva de forma objetiva e
racional a questao relativa ao juizo natural origi
nario no caso de improbidade administrativa atri
buida a agente que tenha prerrogativa de foro.

5 Conclusao

Os pontos antes expostos permitem que se
faca a exposicao de algumas conclusoes que se
rao indicadas na sequencia.

Prevalece 0 entendimento de que a acao de
improbidade administrativa tern natureza nao
penal, mesmo que a procedencia do pedido pos
sa gerar consequencias gravosas.

Ha divergencia doutrinaria quanta a na
tureza dos crimes de responsabilidade. Parcela
aponta que tal natureza se situa no plano politi
co-constitucional. Por outro lado, existe urn se
gundo entendimento que sustenta que os crimes
de responsabilidade tern natureza criminal.

Ao definir sobre a competencia para legis
lar sobre materia de crime de responsabilidade,
o Supremo Tribunal Federal acabou definindo
que a competencia seria privativa da Uniao, dei
xando claro que teria natureza penal.

Posteriormente, ao examinar se os agen
tes politicos que respondem por crime de res
ponsabilidade poderiam ser responsabilizados
cumulativamente pela pratica de improbidade
administrativa, 0 STF acabou definindo pela
natureza politico-administrativa dos crimes de
responsabilidade.

o Supremo Tribunal Federal, em decisoes
relativamente recentes, com base na natureza de
infracao politico-administrativa dos denomina
dos crimes de responsabilidade, manifestou-se
pela impossibilidade de que agentes politicos que
sao sujeitos ativos de crime de responsabilidade
possam vir a ser responsabilizados cumulativa
mente por ato de improbidade administrativa.

o Supremo Tribunal Federal historicamente
tinha posicao firme no sentido de que a compe
tencia originaria dele, por qualificar-se como urn
complexo de atribuicoes jurisdicionais de extracao
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essencialmente constitucional - e ante 0 regime
de direito estrito a que se acha submetida - nao
comporta mterpretacao extensiva. E assim n~o ad
mitia a extensao da competencia dele para [ulgar
acoes dveis em face de pessoas que tenham prer-
rogativa de foro em materia criminal. . .

o Supremo Tribunal Federal ao julgar m~ls
recentemente alguns casos levados a sua aprecia
<;:ao modificou a linha ate entao adotada, fix~n~o
a possibilidade de ampliacao da sua co~pete~Cla

constitucional para julgamento de acoes de im

probidades envolvendo auto~i~ade.s ~ue tenham
prerrogativa de foro em matena cnml~al._

A partir dessas decisoes, outros orgaos. d.o
Poder [udiciario comecaram a inovar na defini
cao da competencia para processar e julgar acao
de improbidade em face de outras a~t?rid~d~s
que detern foro privilegiado em matena cnrru
nal, inclusive adotando argumentos distintos
dos empregados pela Suprema Corte.

A ampliacao da cornpetencia originaria dos
tribunais para processar e julgar acoes que en
volvem normalmente materia fatica cornplexa,
que estao a exigir intensa atividade instrutoria,
podera agravar 0 acumulo de pr~cessos ~os

referidos tribunais, prejudicando ainda mats a
observancia do principio constitucional da ra

zoavel duracao do processo.

o Tribunal de Contas da Uniao, atraves do
acordao sob n. 1.188/2007-Plenario', inserto nos
autos do processo 012.667/2006-4, entabulou
preocupante diagnostico acerca de obras inaca
badas realizadas com recursos da Uniao.

o referido acordao conceitua 0 fenorneno
do contingenciamento como sendo 0 procedi
mento utilizado pelo Poder Executivo que con
siste no retardamento e, nao raro, na inexecu
cao de parte da programacao de despesa da Lei
Orcamentaria Anual.

Nesse relata rio consta, em sintese, que 0 que
aflige quanta as obras iniciadas e interrompidas e
que a sociedade e penalizada duplamente, ou seja,
e privada do beneficio que 0 empreendimento vi
ria a gerar e. do mesmo modo, ocasiona prejuizos
ao erario em virtude de dispendio de recursos mal
utilizados. Como exemplo de obras inacabadas 0

relatorio/TCl.I cita 0 caso de obras do tempo do
Imperio que ainda nao foram concluidas, como,
por exemplo, a Ferrovia Transnordestina.

No mesmo passo, 0 relatorio do TCU cha
ma a atencao para 0 fato de que "Os prejuizos
decorrentes da interrupcao de uma obra com
preendem, alern dos valores ja aplicados em sua
execucao, outros que sao de dificil mensuracao,
Uma obra nao concluida no tempo certo impe
de a realizacao dos beneficios que a sua utiliza
cao geraria a sociedade caso tivesse alcancado a
funcionalidade, mensurados pela taxa social de
retorno. Ha ainda 0 custo associado ao desgas
te das obras que permanecem por muito tempo
sem execucao, com suas estruturas sob a acao de
internperies. Em alguns casos, a obra nao pode
ser retomada sem intervencoes para recuperar
os estragos decorrentes do abandono, e tais me
didas envoivern custos adicionais incorporados
ao valor total da obra."

I Acordao TCD 1188/2007 - Plenario. Referente ao
Processo n. 012.667/2006-4. Relator Valmir Campclo.

Juiz federal Joao Bosco Costa Soares da Silva

Urn dos motivos preponderantes que con
tribui para a ocorrencia das obras inacabadas,
segundo 0 TCU, e 0 "Fluxo Orcamentario/Fi
nanceiro". 0 relatorio avanca para dizer que a
maioria das razoes que conduzem a existencia
de obras inacabadas dentro da Administracao
Federal pode ser evitada ou minimizada.

Assevera 0 TCU que, com a finalidade de
obter superavites primaries e atingir metas fis
cais, 0 Poder Executivo utiliza, largamente, a
figura do contingenciamento e ocasiona uma
reprograrnacao orcarnentaria que tern como
principal prejuizo a perda da transparencia das
acoes governamentais, pois 0 que e planejado e
tido como prioritario nem sempre tern condi
coes de se concretizar.

Ressalva que apenas as despesas discricio
narias sao atingidas pelo contingenciamento. As
despesas com pessoal, servicos da divida, credi
tos extraordinarios, dentre outras, sao obrigato
rias e nao podem sofrer limitacao de empenho e
pagamento. As obras fazem parte das despesas
discricionarias, estando sujeitas a contencao nos
valores empenhados enos creditos disponibili
zados para pagamento.

o TCU chega a afirmar que as consequen
cias do contingenciamento de recursos para
obras sao desastrosas.

Pois bern, nesse contexto, importante in
dagar sobre essa figura do contingenciamento,
que tern afetado, como aponta 0 TCU, sensi
velmente, 0 andamento de diversas obras pu
blicas pelo pais afora, ora retardando a execu
cao, ora impedindo a sua conclusao, revelando
uma total falta de planejamento e controle do
Poder Executivo no tocante ao usa de recursos
necessaries a consecucao das politicas publicas.
A nacao brasileira, cumpre avisar, tern sup or
tado urn elevado custo nao so financeiro, como
tarnbem e sobretudo, social, em razao da figura
do contingenciamento.
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Salta aos olhos, de plano, que 0 aspecto cen
tral da questao corneca pela violacao ao princi
pio da eficiencia pelo Poder Executivo, .~o que
toea aos gastos publicos, que, segundo Diogenes
Gasparini2, "impoe aAdministracao Publica d~

reta e indireta a obrigacao de realizar suas atn
buicoes com rapidez, perfeicao e rendimento".

Ora, essa violacao ao principio da eficiencia
pela Administracao Publica, no que concerne
a Lei Or<;:amentaria Anual, que se perfaz atra
ves do contingenciamento despido de criterio e
exercido de forma indiscriminada, irradia efei
tos negativos para a consecucao de Inumeros di
reitos fundamentais sociais, cumprindo indagar

sobre a sua constitucionalidade.
A figura do contingenciamento, pois, nao

poderia abarcar obras publicas, em andamento,
que digam respeito ao "minimo existencial" as

segurado pelo texto constitucional.
Sabe-se, com amparo na melhor doutrina,

que 0 minimo existencial e formado pelas con
dicoes materiais basicas para a existencia, cor
respondendo a uma fracao nuclear da dignidade
da pessoa humana, aqual se deve reconhecer a
eficacia juridica positiva ou simetrica, passivel,

portanto, de controle judicial. .
Inconcebivel, pois, em um Estado Social, que

obras publicas que digam respeito aconcretude
do acesso ao saneamento basico, ensino publico
fundamental, habitacao de interesse social, bem
ainda outras que estejam compreendidas no nu
cleo do minimo existencial e que se entrelacam
com a protecao da dignidade da pessoa humana,
sofram os reveses do contingenciamento, que,
nao raro, prestigia mais os criterios politicos e
ate eleitoreiros na destinacao das verbas publi
cas do que as prioridades constitucionais.

Nao se pode esquecer que um dos objetivos
primordiais de uma Constituicao dernocratica
e 0 comprometimento com 0 "consenso mini
mo'', isto e, decisoes politicas fundamentais in
sertas na propria Constituicao e que visam as
segurar um minimo de direitos aos individuos,
que sao colocados pelo poder constituinte ori-

2 GASPARINI, Di6genes. Direito Administrativo. 13
ed. rev. e amp!. Sao Paulo: Saraiva, 2008 . p. 21.

ginario fora do alcance da deliberacao politica e

das maiorias.
A consequencia da inobservancia, pelo Po-

der Executive, das decisoes politicas fundamen
tais respeitantes ao consenso minirno, alberga
das na Constituicao, e a possibilidade de controle
judicial, aproporcao que, nao raro, essa violacao
vai de encontro a direitos subjetivos, ainda que

de forma difusa ou coletiva.
Nao ha que se falar, no caso em tela, da reserva

do possiveljuridica, tendo em vista que, no caso do
contingenciamento, ha previsao or<;:amentaria.

Do mesmo modo, nao se pode falar da re
serva do possivel fatica, que pressupoe exaustao
dos recursos disponiveis, tendo em vista que as
obras publicas que visam materializar 0 minimo
existencial atendem uma prioridade axiologica e
politica estabelecida na propria Constitui?ao.

Em resumo e, em tal contexto, 0 contmgen
ciamento sobre obras publicas em andamento e
que va de encontro ao minimo existencial e sin

dicavel pelo Poder [udiciario,
Dessa maneira, a deliberacao politica, no

que toea ao principio da dignidade da pess~a

humana, somente pode se dar na zona exo
gena do minimo existencial, dependendo da
concepcao filosofica e ideologica dos governos

que vem e que se vao.
Neste particular, Ana Paula de Barcellos'.

registra que "( ...) Recorra-se aqui a uma ima
gem capaz de ilustrar 0 que s~ afirn~a: a .de
dois circulos concentricos. 0 circulo interior
cuida afinal do minimo de dignidade, decisao
fundamental do poder constituinte originario
que qualquer maioria tera de respeitar ~ ~ue,

afinal, representa 0 efeito concreto rmmmo
pretendido pela norma e exigivel. 0 ~spa<;:o

entre 0 circulo interno e 0 externo sera ocu
pado pela deliberacao politica, a quem cabera,
para alern do minimo existencial, desenvolver
a concepcao de dignidade prevalente em cada
momenta historico, de acordo com as esco

lhas especificas do povo".

3 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficacia juridica dos
principios constitucionais:0 principia d~ dignidad~ da
pessoa humana. 2- ed. amplamente revlsta e atuahza
da. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 282.

Destarte, so para exernplificar, contingenciar
verbas predestinadas ao saneamento basico, afe
tando 0 andamento de obras publicas nesse setor,
afigura-se como ato passivel de controle judicial,
ja que vai de encontro ao minimo existencial, bem
ainda ao direito fundamental social asaude e, nes
se caso, a transgressao caminha para muito alern,
afetando, inclusive, 0 proprio direito avida.

Os dados acerca da importancia do sanea
mento basico sao publicos e notorios, todavia,
nunca e demais lembrar que 80% (oitenta por
cento) dos leitos hospitalares patrios sao ocupa
dos com pessoas que contraem doencas decor
rentes da ausencia de saneamento, como, por
exemplo, hepatite A, dengue, colera, diarreia,
leptospirose, febre tifoide e paratifoide, esquis
tossomose, infeccoes intestinais, dentre outras,
que afetam particularmente criancas de ate 5
(cinco) anos. Essas doencas sao conhecidas no
meio medico como "doencas de pobre" ou "do
encas do subdesenvolvimento".

Impende salientar, outrossim, que, segun
do a OMS (Organizacao Mundial de Saude), a
cada $1 (urn dolar) investido em saneamento
basico, poupam-se $5 (cinco dolares) no siste
ma de saude curativo.

Deflui-se que seria vantajoso para 0 pais
investir em saneamento basico, nao so pelos
aspectos sociais e de saude publica, mas, tam
bern, pelo aspecto economico, porque pouparla,
preventivamente, bilhoes de reais no SUS (Sis
tema Unico de Saude) e esse excedente poderia
melhorar, nao so qualitativamente, como tam
bern quantitativamente 0 exercicio desse direito
social tao relevantc, sobretudo para os hipos
suficientes deste pais. Ve-se que a baixa quan
tidade de investimentos no saneamento basico
se apresenta como uma inversao de prioridades
que custa muito caro anacao, seja pelo aspecto
financeiro, seja pelo social.

Ao enxergar esses dados, nao ha como ne
gar que 0 Estado brasileiro funciona sob 0 cruel
e desumano signo da ineficiencia, gerencia mal
o dinheiro publico, padece de uma sensivel e
visivel incapacidade de operacionalizar presta
coes positivas essenciais ao convivio democra
tico, que vai desde a elabora<;:ao dos projetos de
obras publicas ate a sua completa e cabal execu-
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cao. Portanto, nao se pode duvidar que 0 Poder
Iudiciario tern urn importante papel a cumprir
diante desse estado de caos do Poder Executivo,
no que concerne ao implemento das politicas
publicas que resgatem os valores constitucionais
de maior envergadura.

A figura do contingenciamento e um "che
que em branco" que as instituicoes republicanas
conferem ao Poder Executivo e isso chega a ser,
com a devida venia, no minimo, preocupante.
Significa dizer que, ao menos quanta ao minimo
existencial, e preciso se conscientizar que ha co
responsabilidade entre os poderes pela concre
cao do desiderato constitucional.

Nao e possivel conceber que 0 Poder Exe
cutivo possa colo car sobre a mesa das barga
nhas politicas direitos subjetivos essenciais a
dignidade humana.

Dificil falar que 0 controle judicial, nessa at
mosfera' compelindo 0 Poder Executivo a empe
nhar verba orcamentaria em favor de obras publi
casque se refiram ao minimo existencial,implicaria
em violacaoao principio da separacao dos poderes.
Alias, esse impasse pode ser solucionado, em situ
acoes concretas, pela ponderacao de valores, pois,
para Ana Paula de Barcellos', verbis:

Independentemente de urn maior apro
fundamento sobre as diferentes funda
mentos apresentados acirna, ou mesmo de
uma decisao 16gica por qualquer deles, 0

fato eque todos, de alguma forma, justifi
cam a centralidade e a fundamentalidade
de determinadas normas constitucionais,
relacionadas com a dignidade humana
e com os direitos fundamentals, quando
comparadas com outras, justificando te
oricamente 0 parametro que se acaba de
propor. Assim, em suma, verificando-se
urn conflito que exija ponderacao, terao
preferencia as normas que atribuam direi
tos fundamentais ou diretamente resguar
dem a dignidade humana.

4 BARCELLOS, Ana Paula de; BARROSO,Luis Roberto;
PEREIRA, Jane Reis Goncalves: SARMENTO, Daniel;
NETO, Claudio Pereira de Souza. A nova interpretacao
constitucional: pondera<;ao, direitos fundamentais e re
la<;6es privadas/Luiz Roberto Barroso (organizador). 3
ed. revista. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 111.

131



132

Escola de Magistra ura Federal da 1A Regiao

A abordagem do terna em debate nao e me
ramente academics e doutrinaria, cabendo lem
brar que a jurisprudencia tern, paulatinamente,
abracado esses institutos juridicos. Alias, 0 e.
STP, com proficiencia, assinalou:

(...) 4. Epor esse motivo que, em urn pri

meiro mornento, a reserva do possivel nao

pode ser oposta a efetivacao dos Direitos

Fundamentais, ja que, quanta a estes, nao
cabe ao administrador publico preteri-los
em suas escolhas. 5. Com isso, observa

se que a realizacao dos Direitos Funda

mentais nao e opcao do governante, nao

e resultado de urn juizo discricionario

nem pode ser encarada como tema que
depende unicamente da vontade politica.

Aqueles direitos que estao intimamente

ligados a dignidade humana nao podem

ser limitados em razao da escassez quando
esta efruto das escolhas do administrador.

Nao epor outra razao que se afirma que a
reserva do possivel nao e oponivel areali

zacao do rninimo existencial. 6. 0 minimo
existencial nao se resume ao minimo vital,

ou seja, 0 minimo para se viver. 0 conte

udo daquilo que seja 0 minimo existencial

abrange tambern as condicoes sociocultu

rais, que, para alern da questao da mera
sobrevivencia, asseguram ao individuo

urn minimo de insercao na "vida" social

(...) - STJ - RESP 201000486284 - RESP
RECURSO ESPECIAL - 1185474. Relator

HUMBERTO MARTINS. Orgao [ulgador:
Segunda Turma. DJE DATA: 29/04/2010.

Como se divisa, 0 nucleo que constitui 0 mi
nimo existencial e formado, via de regra, pelo
principio da dignidade da pessoa humana em
consorcio com alguns dos direitos fundamentais
sociais. A importancia da afirrnacao dos direitos
fundamentais sociais, alias, afigura-se incontes
tavel, porquanto uma Constituicao nao pode ser
somente uma carta de boas intencoes, sob pena
de render ensejo, na esteira da melhor doutrina,
a uma censuravel "insinceridade norrnativa".

Os direitos sociais visam, como se sabe,
dentre outras coisas, corrigir distorcoes na re-

5 Acordao do STJ. SIT - RESP 201000486284. Relator
Humberto Martins. Segunda Turma. DJE. 29/04/2010.

alidade fatica, em favor dos menos favorecidos,
sobretudo diante de contextos marcados por
acentuadas desigualdades entre as classes.

E da essencia do constitucionalismo social
que a felicidade dos homens nao se alcanca apenas
contra 0 Estado, mas, sobretudo, pelo Estado",

Alem disso, a afirrnacao de direitos sociais
nao perfaz somente a concretizacao dos ideais
socialistas de minimizar a desigualdade material
entre os homens, pois, mais que isso, cumpre
tambem 0 papel de consolidar a estabilidade e
a paz social. Neste sentido, leciona Paulo Bo
navidades que: "Ha no quadro do pluralismo
democratico uma segunda concepcao de Esta
do social que faz da igualdade e da justica social
postulados de criacao e sustentacao de urn mo
delo deveras humano de convivencia, assentado
sobre conquistas basicas e reais no terreno da
educacao, da saude etc. (...), para fazer da uniao
do trabalho com 0 capital 0 alicerce de todas as
instituicoes, 0 cimento de todos os interesses
e de todas as liberdades publicas num regime
constitucional de consenso, reconciliacao e que
brantamento de antagonismos sociais, urn regi
me que faca portanto a paz social prosperar e a
estabilidade reinar no universo de conflitos, ate
ontem aparentemente inarredaveis fora das so
lucoes ditatoriais e revolucionarias".

Para Norberto Bobbie", nao basta a 'liberdade
de', sendo indispensavela 'liberdade para', que defi
ne como sendo aquelaque "atribui ao individuo nao
apenas a faculdade,mas tambem 0 poder para fazer.
Se houvesse apenas as liberdades negativas, todos
seriam igualmente livres, mas nem todos teriam
igual poder. Para equiparar os individuos, quando
os reconhecemos como pessoas sociaistambem no
poder, e preciso que sejam reconhecidos outros di
reitos, tais como os direitos sociais,os quais devem
colocarcada individuo em condicoes de ter 0 poder

6 Revista[ustica e Cidadania. Artigo: "Dos Direitos So
ciais na Constituicao do Brasil". Autor: Carlos Velloso,
Ministro do STF. Janeiro 2010. p. 23.

7 BOBBIO, Noberto, 1909. Teoria geral da politica: a
filosofia politica e as licoes dos classicos/Noberto Bo
bbio; organizado por Michelangelo Bovero; traducao
Daniela Beccaccia Versiani. - Rio de Janeiro: Elsevier,
2000. 18" reimpressao, p. 504.

para fazer aquilo que e livre para fazer. Entende-se
que 0 reconhecimento dessesdireitos sociaisrequer
a intervencao direta do Estado, tanto que sao deno
minados tambern 'direitos de prestacao'",

A afirrnacao do minimo existencial e dos
direitos fundamentais sociais, de certa manei
ra, se entrelaca com os fins da propria atividade
jurisdicional, que, por sua vez e, inclusive, for
nece subsidios herrneneuticos imprescindiveis
para a boa e correta aplicacao do direito a situ
acoes concretas que envolvam essas ternaticas.
Com efeito, Luiz Guilherme Marinoni e Sergio
Cruz Arenhart", quanta aos fins da atividade
jurisdicional, assinalam que: "Se 0 Estado bra
sileiro esta obrigado, segundo a propria Cons
tituicao Federal, a construir uma sociedade
livre, justa e solidaria, a erradicar a pobreza e
a marginalizacao e reduzir as desigualdades so
ciais e regionais, e ainda a promover 0 bern de
todos, sem preconceitos de origem, raca, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discri
minacao (art. 3° da CF), os fins da jurisdicao
devem refletir essas ideias",

Tocante a interpretacan e aplicacao das leis
(hermeneutica) nao se pode olvidar, na mesma
linha, da diccao inserta no artigo 5° da Lei de
Introducao ao Codigo Civil, que dispoe: "Na
aplicacao da lei, 0 juiz atendera aos fins sociais
a que ela se dirige e as exigencias do bern co
mum." Sobre esse dispositivo legal, R. Limongi
Franca", na obra Hermeneutica Iuridica, faz 0

seguinte cornentario. "Quanto a expressao fins
sociais, pensamos que ai se pode divisar a ado
cao do pensamento de Alexandre Alvares. e. po
sado por Bevilaqua, segun do a qual 'a aplicacao
da lei seguira a marcha do fen6 menos socia l ,
recebera, continuamente, vida e inspiracao do
meio ambiente e podera produzir a maior soma
possivel de energia juridica'".

8 MARl '01 I, Luiz Gui lherme, Manual do processo de
onhecimentn ]Luiz Guilherrne Marino ni, • ergio Cruz

Arenharl. 3· ed. rev., tual. e am pl., da 2" ed.rev.. atual,
e ampl. Do livro Manual do processo de conhecimen
to: a tutela jurisdicional atraves do processo de conhe
cimento. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p.36.

9 FRAN<;:A, R Limongi, 1927. Hermeneutica Juridica/R Li
mongi Franca, 3"ed. rev.SaoPaulo:Saraiva, 1994. p. 42-43.
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Vale repetir, aplicacao da lei seguin do a
marcha dos fenomenos sociais e recebendo vida
e inspiracar, do meio ambiente, da realidade
social. 0 direito deve acompanhar a dinamica
da vida, nao podendo ser nem maior, tampou
co menor. A jurisprudencia patria, em materia
do minimo exigivel, tern todo urn caminho a ser
percorrido e deve faze-lo com coragem, perspi
cacia e, acima de tudo, com 0 inafastavel senso
de compromisso com as futuras geracoes.

A propria ideia de democracia e insustenta
vel sem que se afirme ao menos 0 minimo exis
tencial. Ana Paula de Barcellos", dentro desse
espirito, pontua que: "Na verdade, 0 regime de
mocratico depende de todos os cidadaos terem
assegurado urn conjunto minimo de direitos
que permita sua participacao livre e consciente
na formacao da vontade majoritaria",

Em resumo, 0 escopo, pelo Estado brasi
leiro, consistente em atingir metas fiscais e de
superavit primario, atraves do contingencia
mento, que e uma opcao politica, nao pode sa
crificar direitos fundamentais interligados ao
minimo existencial e a dignidade da pessoa hu
mana. Isso nao condiz com 0 espirito de uma
democracia contemporanea, pois condena urn
numero indeterminado de pessoas a serem
mantidas em urn estado de vida subumano, de
completa miserabilidade.

Sendo assim, nenhuma obra publica, em
andamento, que diga respeito ao minimo exis
tencial pode ser alvo de contingenciamento
pelo Poder Executivo, podendo haver, no caso
de inobservancia dessa premissa, controle
judicial que imponha, coativamente, ao Po
der Executivo, a obrigatoriedade de respeitar
o direito subjetivo eventualmente atingido,
mediante expedicao das notas de empenho.
Ha veiculos processuais disponibilizados pelo
nosso ordenamento juridico para judicializar
essas demandas, como, por exemplo, a acao ci
vil publica. Cumpre ao Ministerio Publico e a
Defensoria Publica atencao a essa desafiadora
ferida aberta na nacao.

10 BARCELLOS, Ana Paula de. Op. cit. p. 171.
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Urna das principais razoes da ineficien
cia do Judiciario no Brasil e, seguramente, a
avassaladora quantidade de demandas sub
metidas a julgamento.

Ocorre que grande parceIa delas refere-se
a temas repetidos, ja decididos inumeras ve
zes peIos juizes e tribunais. Para solucionar esse
problema, os recentes instrumentos das sumu
las vinculantes e da repercussao geral perante 0

STF (art. 103-A da CF/88 e art. 543-A do CPC)
eo sistema de julgamento de recursos repetitivos
submetidos ao STJ (art. 543-C do CPC) sao im
portante alavanca. Entretanto, nao bastam. Grave
obstaculo ainda a superar e a pouca receptividade
dos orgaos da administracao publica aos entendi
mentos consagrados na jurisprudencia,

De fato, e comum aos services judiciaries
despender parcela consideravel do tempo e
energia de trabalho com tramite de processos
envolvendo temas ja por demais discutidos, e
que nao mais sao objeto de qualquer contro
versia no seio do judiciario - esta pacificada a
jurisprudencia -, cuja unica razao de ser e, em
suma, a insubmissao do Poder Publico a inter
pretacao dada peIo Poder Iudiciario.

Com isso, para alern de impedir a reali 
zacao eficaz da pacificacao social buscada
atraves da seguran<;:a juridica, impossivel de
ser alcancada sem urn procedimento judicial
celere, da causa a grave desperdicio de recur
sos, po is inevitavelmente consome esforcos de
servidores publicos, advogados, membros do
ministerio publico, juizes.

Tal estado de coisas, po rem, nao representa
beneficio para nenhum dos atores envolvidos.
Nem mesmo para 0 Estado-Administracao, ao
contrario do que se possa pensar.

Eque, se os administrados perdem com a de
mora e a incerteza, tambern 0 pr6prio Estado nao
sai ganhando se considerado, apesar do retardo
no pagamento de dividas ja certas, 0 rnonstru
oso dispendio de recursos envolvido na manu
tencao da estrutura de advogados publicos e no
pagamento de honorarios advocaticios, custas do

Juiz federal substituto Joao CesarOtoni de Matos

processo, juros de mora, etc. Acrescam-se, ainda,
obviamente, os elevados custos de movimentacao
da pr6pria maquina do Poder Iudiciario.

Assim e que uma analise do quadro sob
enfoque economico-financeiro talvez possa
dar maior incentivo ao Poder Publico quan
to a uma mudanca de postura na sua atuacao
como litigante em juizo.

Isto porque, computados todos os gastos
mencionados acima e ainda outros indiretos, mas
indispensaveis - papel, transporte, energia, para
citar alguns -, sera decerto mais vantajoso cen
trar esforcos e recursos apenas naquelas situacoes
em que efetivamente se faca necessario encampar
e sustentar a contenda na via judicial.

Podera com isso, ainda, por termo as oca
sloes em que, excessivamente diluido 0 foco de
sua atuacao em razao do elevadissimo numero
de demandas, acaba suportando pesados reveses
derivados de uma defesa judicial deficiente.

Com tal mudanca de paradigma, largo
sera 0 passo rumo a urn Judiciario mais agil,
que, aliado a esse Poder Publico interessado
em ver reconhecido no contexto mundial 0

seu respeito as legitimas expectativas do ci
dadao relativamente as regras estabelecidas,
contribuira decisivamente para tamar a nacao
em campo fertil para 0 empreendedorismo e
o investimento produtivo, reconhecidamente
importantes instrumentos para a eliminacao
da pobreza e das desigualdades, enfim, para
a realizacao pratica dos mais caros ideais do
Estado Democratico de Direito, cuja busca,
alias, vern justificando 0 dispendio, ano ap6s
ana, de bilhoes e bilhoes dos escassos fundos
de que dispoe 0 Estado.



o controle jurisdicional do merlto dos atos administrativos

Juiz federal substituto Joao Paulo Piropo de Abreu

1 tntroducao

Temos notado que existem muitas duvidas

por parte dos operadores do Direito em relacao

a possibilidade de 0 Poder Judiciario avaliar 0

merito dos atos administrativos que tenham re

sultado do poder discricionario, segundo os cri

terios da conveniencia e oportunidade.

A respeito desse tema, verificamos que a

doutrina e a jurisprudencia tradicionalmente

repeliram essa possibilidade, mas ja tern havido

uma certa mudanca na interpretacao do direito

patrio, de modo que atualmente, em certas cir

cunstancias, tem-se admitido a interferencia do

Poder Iudiciario nos atos discricionarios, ainda

que sob 0 protesto de renomados juristas.

A importancia do trabalho reside no fato de

que ele serviria de subsidio para delimitar pre

cisamente as hipoteses em que 0 juiz poderia

avaliar a conveniencia e a oportunidade dos atos

discricionarios da administracao publica.

o trabalho pretende demonstrar que epossi

vel 0 Poder Iudiciario imiscuir-se no merito dos

atos discricionarios, sem que se possa falar em

violacao ao principio da separacao dos poderes.

No transcurso do trabalho, analisaremos os

preceitos legais pertinentes, as decisoes majori

tarias dos tribunais patrios e os ensinamentos

doutrinarios, buscando fixar os conceitos basi

cos e as premissas que devem nortear a atividade

judiciaria na analise dos atos discricionarios.

Temos consciencia de que essa questao e
bastante espinhosa, e que 0 trabalho em tela, pela

sua natureza e amplitude, nao tera condicoes de

exaurir 0 assunto, de modo a dissipar todas as

controversias existentes.

2 Conceito dos atos administrativos e
sua classiflcacao

Inicialmente, devemos perquirir qual 0 con

ceito do ate administrativo, tendo em vista que

essa definicao influenciara decisivamente no de

senvolvimento de nosso trabalho.

Visando delimitar a definicao de ate admi
nistrativo, existem duas teorias principais, quais

sejam a teoria subjetiva e a teoria objetiva.
Segundo a teoria subjetiva, seriam atos ad

ministrativos aqueles atos juridicos que fossem
emanados de orgaos administrativos estatais.

Essa teoria mereceu criticas dos doutri
nados porque nao contemplou os atos admi
nistrativos surgidos no ambito dos Poderes
Judiciario e Legislativo.

Por outro lado, a teoria objetiva buscava
conceituar ate administrativo em razao do re
gime de direito publico que norteia as funcoes
administrativas.

A doutrina moderna tenta conjugar os ele
mentos de ambas as teorias, de forma a cons
truir urn conceito completo de ato administrati
yo, surgindo concepcoes mistas.

Dessa forma, podemos lembrar os ensina
mentos do Prof. Celso Antonio Bandeira de
Mello, que lecionava:

Ja agora, apos estes preliminares, e possivel
conceituarate administrativo como: declara
caodedo Estado(oudequemthefaca asvezes
- como,por exemplo, urn concessionario de
service publico), no exercicio deprerrogativas
publicas, manifestada medianteprovidencias
juridicas complementares da leia titulodelhe
dar cumprirnento,e sujeitas a controlede le
gitimidade por orgaojurisdicional.'

No mesmo sentido ainda podem os citar a
Profs. Maria Sylvia Zanella de Pietro:

Com esseselementos, pode-se definir 0 ato
administrativo como a declaracaodo Estado
ou de quem 0 represente, que produz efei
tos juridicos imediatos, com observancia da
lei, sob regime juridico de direito publico e
sujeita a controle pelo Poder Iudiciario.'

I Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores,
Sao Paulo, 1989, p. 231.

2 Direito Administrativo, Editora Atlas SIA, Sao Paulo,
2004, p. 189.

Fixadas as premissas acerca do conceito
de ate administrativo, passemos a analise de
sua classificacao,

Como cedico, existem diversos criterios que
norteiam as classifica<;oes dos atos administra
tivos. No entanto, tendo em vista a finalidade

de nosso trabalho, focaremos na distincao entre
atos vinculados e atos discricionarios.

o primeiro ejustamente aquele em que a
lei nao deixa margem de liberdade para 0 ad
ministrado agir, devendo 0 mesmo observar
todos os ditames legais.

Ja nos atos discricionarios, 0 administrador
podera, de acordo com os criterios de conveni
encia e oportunidade, escolher qual a melhor
opcao adotar para alcancar 0 interesse publico.

Vejamos os ensinamentos do Prof. Celso
Antonio Bandeira de Mello:

Atos vinculados seriam aqueles em que,
por existir previa e objetiva tipificacaolegal
do unico possivel comportamento da Ad
ministracao em face de situacao igualmente
prevista em termos de objetividade absolu
ta, a Adrninistracao, ao expedi-Ios, nao in
terfere com apreciacaosubjetiva alguma.

Atos 'discricionarios', pelo contrario, seriam
os que a Administracao pratica com certa
margemde Iiberdade de avaliacao ou decisao
segundo criteriosde conveniencia e oportu
nidadeformulados por elamesma,ainda que
adstritaalei reguladorada expedicao deles.'

Por seu turno, a Profs. Maria Sylvia Zanella
de Pietro leciona:

No entanto, esse regramento pode atingir
os varies aspectos de uma atividade de
terminada; neste caso se diz que 0 poder
da Administracan e vinculado, porque a
lei nao deixou opcoes, ela estabelece que,
diante de determinados requisitos, a Ad
ministracao deve agir de tal ou qual forma.
Por isso mesmo se diz que, diante de urn
poder vinculado, 0 particular tern urn direi
to subjetivo de exigir da autoridade a edi
cao de determinado ato, sob pena de, nao 0

fazendo, sujeitar-seacorrecao judicial.

3 Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores,
SaoPaulo, 1989, p. 265 /266.
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Em outras hipoteses, 0 rl'gl;lllll'lIhl "All
atinge todos os aspectos da ;l11I,I\illl lilt

ministrativa; a lei deixa certu 111;11 ~(l'1l1 it,
liberdade de decisao diante do l ;I~O III"
creto, de tal modo que autoridade plld"
ra optar por uma dentre varias soltl~I)I'.

possiveis, todas validas perante 11 dircltu,
Nesses casos, 0 poder da Adminislra\111I
e discricionario, porque a adocao de IIltH\

ou outra solucao e feita segundo crill'rio.s
de oportunidade, conveniencia, justi~a,

equidade, proprios da autoridade, pOHllII'
nao definidos peIo legislador."

Ora, 0 ate discrictonarto ecabivel quando
a propria lei expressamente deixa a cargo da
adrninistracao a decisao a ser tomada; quando
a lei e omissa; ou quando preve uma compe
tencia administrativa, mas nao faz previsao da
conduta a ser adotada.

Isso ocorre porque 0 legislador nao pode
prever todas as situacoes possiveis de acontecer,
devendo 0 administrador, quando sobrevier urn
fato que nao possui previsao legal, ter certa li

berdade de adotar 0 ate administrativo que me
lhor atenda 0 interesse publico.

3 Controle jurisdicional do merlto do
ato administrativo discricionario

Inicialmente, passemos aanalise do que seja 0

rnerito do ate discricionario, Como defende inu

meros, 0 merito dos atos administrativos se con
funde com a questao da conveniencia e oportuni
dade, tal como ensina 0 Prof. Seabra Fagundes:

o merito se relaciona com a intimidade do
ato administrativo, concerne ao seu valor
intrinseco , asua valorizacao sob criterios
comparativos . Ao angulo do merecimen
to, nao se diz que 0 ato e ilegal ou legal,
senao que e ou nao e 0 que 0 que devia ser,
que e born ou mau, que e pior ou melhor
do que outro . E por isto e que os adminis
trativistas 0 conceituam , uniformemente,
como 0 aspecto do ate administrativo,
relativo aconveniencia, aoportunidade, a
utilidade intrinseca do ato, asua justica, a

4 Direito Administrativo, Editora Atlas SIA, Sao Paulo,
2004, p. 205.
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finalidade, aos principios da boa gestae, a
obtencao dos designios genericos e especi
ficos, inspiradores da atividade estatal."

Fixadas as premissas basicas, devemos par
tir para 0 estudo da possibilidade do controle
jurisdicional do ato administrativo.

Tradicionalmente, a doutrina ensinava que
apenas era possivel de controle pelo Poder [u
diciario os atos vinculados, pois estavam total
mente adstritos aos ditames legais.

Por outro lado, quanto aos atos discriciona
rios, dizia-se que 0 Poder Judiciario nao poderia
se imiscuir em urn papel que era do administra
dor, sob pena de estar violando 0 principio da
separacao dos poderes.

Eimport ante mencionarmos ascontribuicoes
trazidas pelo Prof. Ives Gandra da Silva Martins
sobre 0 principio da separacao dos poderes:

o que Locke e a Inglaterra ofertaram para
o aprofundamento tematico de Montes
quieu foi a triparticao equilibrada do poder.
Hoje, estamos convencidos - quanta mais
lemos os autores modernos - de que, em
materia de Direito, pouco se acrescentou
ao que os romanos criaram; e, em materia

de Filosofia, pouco se acrescentou ao que
os gregos desvendaram. Qualquer fil6sofo
posterior, como Poibio, que era tambem
historiador, passando por Hume, Hobbes,
Locke, Bacon, Maquiavel - historiador,
filosofo, politico e sociologo - Rousseau
e outros, traz pequena contribuicao ao
pensamento universal descortinado pelos
gregos. Tenho a impressao de que depois
dos gregos pouca coisa se pode criar. Cria
ram-se variacoes inteligentes, mas 0 tern a
central de Filosofia se encontra na Grecia
eo do Direito em Roma. Ora, com a tri

particao equilibrada de poderes de Mon
tesquieu, chega-se adiscussao do sistema
de governo, ja a esta altura, apos a Revolu
cao Francesa, eliminando-se de vez a pos
sibilidade de se discutir a permanen cia de

monarquias absolutas."

5 0 controledos atos administrativos pelo PoderJudicia
rio, Editora Saraiva, Sao Paulo, 1984, p. 13l.

6 A Constituicao Brasileira de 1988: interpretaciies, Fo
rense universitaria, Rio de Janeiro, 1990, p. 187.

No entanto, aos poucos a doutrina e a juris
prudencia, em algumas hipoteses, cornecaram
admitir a possibilidade do Poder [udiciario inter
ferir tarnbem no rnerito dos atos discricionarios,

E essa intervencao judicial nao significa
violacao ao principio da separacao dos pode
res, ate mesmo porque esse nao e absolute,
tendo sido criado, inclusive, para funcionar
como urn sistema de pesos e contrapesos, em
que urn Poder fiscalizaria e coibiria os atos
ilegitimos do outro Poder.

Na esteira dessa evolucao, 0 Poder Judicia
rio passou a coibir 0 desvio de poder cometido
no ambito dos atos discricionarios, de forma a
exigir que 0 ato administrativo fosse realizado
visando cumprir a finalidade prevista na lei.

Vejamos 0 entendimento do Supremo Tri
bunal Federal sobre 0 tema:

Em que pesem as alegacoes do Estado do
Rio de Janeiro, afigura-se razoavel a con
cessao das vindicadas medidas liminares,
valendo transcrever a proferida no MS n°

674/00 (£1s. 55):

"Prestadas as mforrnacoes, concedo a limi
nar requerida pois estao presentes 0 peri
culum in mora consistente no afastamento
imediato dos servidores que foram postos
em disponibilidade pelo ato atacado, com
substancial perda de suas remuneracoes, e
a aparencia de born direito decorrente de
ser a digna autoridade impetrada invoca
da para praticar os atos dele decorrentes
como desvio de poder: declarou a desne

cessidade de cargos publicos do setor da
seguranca publica com base em dlsposicao
constitucional que visa areducao das des
pesas de pessoal sem observar a gradacao
das medidas que preveern primeiro a re
ducao de cargos e funcoes de confianca,
emprestando aos atos atacados nitido ca
rater disciplinar. Comunique-se.'

Na hipotese, parecem evidentes a plausi
bilidade juridica do direito material discu
tido na acao mandamental e a existencia
do periculum in mora, cujo exame nao ha
como furtar-se em sede de suspensao de
seguranca (SS (AgRg) nO 846, Relator Mi
nistro Sepulveda Pertence, DJ de 8/11196).

E que 0 nosso ordenamento juridico agasa
lha, como garantia dos administrados e como

decorrencia necessaria do principio da lega
lidade estrita a que se subsume a atividade
administrativa, 0 principio da motivacao dos
atos administrativos, inclusive os chamados
atos discricionarios, cujo carater nao os toma
absolutarnente imunes ao controle jurisdicio
nal, porquanto ao Poder [udiciario cumpre 0

exame tanto dos motivos que servem de pres
suposto ao ato como a sua finalidade.

Com efeito, it analise do conteudo dos atos
chamados de discricionarios nao se ha de
esquivar 0 Iudiciario, porque somente ha
discricionariedade quando a lei da margem
aforrnulacao de "juizos de oportunidade",
fora desta hipotese, qualquer agente publi
co deve obediencia it legalidade, como dis
corre, com acerto, Eros Roberto Grau:

"0 exercicio, pela Administracao, da au
tentica discricionariedade % formulacao de
juizo de oportunidade, que apenas podera
exercitar quando norma valida a ela atri
buir essa faculdade % nao esta sujeito ao
controle do poder judiciario, salvo quan
do esse exercicio consubstancie desvio ou
abuso de poder ou de finalidade. Dai por
que, embora 0 controle da discricionarie
dade apenas se justifique quando tal ocor
ra, 0 seu exame, pelo judiciario, sempre se
impoe. Por isso demite-se de seu dever
afrontando 0 direito, 0 juiz que liminar~
mente recuse 0 exame de ato discriciona
rio, embora deva, ap6s esse exame, se, em
determinado caso, apurar a inocorrencia
de desvio ou abuso de poder ou de finali
dade, abster-se de controlar (no sentido de
questionar a sua correcao) 0 ato."

Da mesma forma, esse colendo Supre
mo Tribunal Federal acolheu a tese do
controle judicial dos atos discricionarios,
conforme extrai-se das palavras do Mi
nistro Marco Aurelio: "Na diccao sempre
oportuna de Celso Antonio Bandeira de
Mello, mesmo nos atos discricionarios
nao ha margem para que a adrninistracao
atue com excessos ou desvios ao decidir,
competindo ao [udiciario a glosa cabivel
(Discricionariedade e Controle Judicial)."
(RE nO 131.661/ES, Relator Ministro Mar
co Aurelio, DJ 17111/95, p. 39209, j. em
26/09/1995, 2" Turma). (Excerto da deci
sao proferida pelo Min. Carlos Velloso, no
julgamento da SS 1970/ RJ - Rio de Janei
ro, em 22/05/2001)
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Outra hip6tese que permite 0 controle juris
dicional dos atos discricionarios leva em conta
a teoria dos motivos deterrninantes, segundo a
qual, quando 0 administrador explicita 0 moti
vo de seu ato, este e vinculante e deve ser ob
servado, sob pena de anulacao, mesmo nos atos
discricionarios, ou seja, e possivel se aferir a
existencia e a legitimidade do motivo ensejador
do ato administrativo.

Mais uma vez se faz oportuno colacionarmos
o entendimento da jurisprudencia sobre 0 tema:

AGRAVO REGIMENfAL RECURSOESPE

CIAL.CONSTITIJCIONALEADMINISTRA

TIVO. MILITAR REMO<;:AO. PRINCIPIO

DA RAZOABILIDADE. TRANSFERENCIA

DE LOCAL DE SERVI<;:O. DEFERIMENfo.

MORA IMOTIVADA PARA EFETIVA<;:AO

DA MOVIMENfA<;:Ao. DISCRICIONA

RIEDADE. TEORIA DOS MOTIVOS DE

TERMINANfES. MATERIA CONSTITIJ

ClONAL. STF.ACORDAO CONFORME A

JURISPRUDENCIA DO STJ. ENUNCIADO

83,DA SOMULA DO STJ.

1. A Administracao, ao autorizar a trans

ferenda ou a remocao de agente publi

co, vincula-se aos termos do proprio ato,
portanto, submete-se ao controle judicial

a morosidade imotivada para a concreti

zacao da movimentacao (Teoria dos Mo

tivos Determinantes).

2. Pela Teoria dos Motivos Determinan

tes, a validade do ato administrativo esta

vinculada it existencia e averacidade dos

motivos apontados como fundamentos

para a sua adocao, a sujeitar 0 ente publico

aos seus termos.

3. No caso, em harmonia com a jurispru

dencia do STJ, 0 acordao recorrido en

tendeu indevida a desvinculacao do pro

cedimento administrativo ao Principio

da Razoabilidade, portanto considerou 0

ato passivel ao crivo do Poder [udiciario,

verbis: "a discricionariedade nao pode ser

confundida com arbitrariedade, devendo,

assim, todo ato administrativo, mesmo

que discricionario, ser devidamente moti

vado, conforme os preceitos da Teoria dos

Motivos Determinantes, obedecendo ao

Principio da Razoabilidade.' (fls. 153).
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4. Pretensao e acordao a quo, na via espe
cial, firmados em preceito constitucional

elidem 0 exame do STJ.

5. Acordao a quo em consonancia com a
jurisprudencia deste Tribunal (Enunciado
83 da Sumula do STI).

6. Agravo regimental a que se nega pro
vimento. (STI, AgRg no REsp 670453 /
RJ, Sexta Turma, Relator Ministro Celso

Limongi, j . 18/02/2010)

Outro criterio norteador dos atos adminis
trativos sao os principios da proporcionalidade
e da razoabilidade, devendo-se afastar os atos
discricionarios manifestamente irrazoaveis,

Vejamos 0 que ensina 0 Prof. Celso Antonio
Bandeira de Mello:

Enuncia-se com este principio que a Admi
nistracao, ao atuar no exercicio de discri

cao, ted de obedecer a criterios aceitaveis
do ponto de vista racional, em sintonia com

o sen so normal de pessoas equilibradas e
respeitosas das finalidades que presidiram
a outorga da competencia exercida. Vale

dizer: pretende-se colocar em claro que nao
serao apenas inconvenientes, mas tambern

ilegitimas - e, portanto, jurisdicionalmen
te invalidaveis -, as condutas desarrazoa
das, bizarras, incoerentes ou praticadas com

desconsideracao as situacoes e circunstan
cias que seriam atendidas por quem tivesse
atributos normais de prudencia, sensatez e

disposicao de acatamento as finalidades da

lei atributiva da discricao manejada.'

Nesse passo, ede born alvitre trazermos a
lume jurisprudencia do Supremo Tribunal Fe
deral sobre 0 tema:

DECISAO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINIS
TRATNO. CONCURSO PUBLICO. EXPE

RIENCIA PROFISSIONAL. NECESSIDA

DE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS
CONSTANTES DOS AUTOS E DA ANA
LISE PREVIA DE CLAUSULAS EDITALI
CIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENCIA

DAS SOMULAS 279 E 454 DO SUPREMO

7 Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores,
Sao Paulo, 1989, p. 66.

TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUssAO
GERAL DA QUESTAo CONSTITUCIO

NAL: DESNECESSIDADE DE EXAME.
ART. 323, PRIMEIRA PARTE, DO REGI

MENTO INTERNO DO SUPREMO TRI
BUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL

SENEGA SEGUIMENTO.

Relatorio

1. Agravo de instrumento contra decisao
que nao admitiu recurso extraordinario,
interposto com base no art. 102, inc. III,

alinea a, da Constituicao da Republica.

o recurso inadmitido tern como objeto
o seguinte julgado do Tribunal de [ustica
do Rio de Janeiro:

"APELAc;:Ao CIVEL. DlREITO ADMI

NISTRATIVO. CONCURSO POBLICO.
AGENTE DE DlSCIPLINA DO DEGA

SE. AVALI Ac;:AO DE EXPERIENCIA
PROFISSIONAL. Edital que preve como

etapa do concurso a avaliacao da expe
riencia profissional do candidato, consi

de rando como tal 0 exercicio de ativida

de equivalente. Clausula aberta que deve
ser interpretada com razoabilidade, sob

pena de ilegalidade do ate administra

tivo. Declaracao firmada pelo proprio
DEGASE no sentido de que 0 autor pos

sui a experiencia requerida.

Impossibilidade de desconsideracao, Di

reito a contabilizacao dos pontos e reen
quadramento na ordem classificatoria

para prosseguimento na fase seguinte do
certame. Ausencia de direito subjetivo a

nomeacao e posse. Precedentes. Sentenca

de irnprocedencia que se reforma. Recurso
parcialmente provide" (fl. 175).

2. A decisao agravada teve como funda

mentos para a inadmissibilidade do recur
so extraordinario a circunstancia de que a

ofensa a Constituicao, se tivesse ocorrido,
seria indireta e a incidencia na especie da

Sumula 279 do Supremo Tribunal Federal

3. 0 Agravante alega que 0 Tribunal a quo
teria afrontado os arts. 2°, 5°, inc. XXXV,
37, caput, da Constituicao da Republica.

Argumenta que "a conduta da Adminis

tracao Publica coadunou-se ao que deter
minava 0 edital do certame, visto que as

funcoes do cargo de Agente de Disciplina
correspondem, de acordo com 0 edital, a

•

execucao de atividades relacionadas a ma

nutencao da ordem, seguranca, discipli
na e vigilancia de pessoas e patrimonio, a

prestacao de assistencia aos adolescentes e

participacao de atividades recreativas e so

cio-culturais, a execucao de deterrninacoes

judiciais e/ou administrativas, services de
escolta e acompanhamento, alern da con

ducao de veiculos automotores" (fl. 10)

Sustenta que, "verificando que 0 autor nao

atendia a urn dos requisitos para ingresso
no cargo, nao poderia a Administracao, su

jeita que esta ao principio da legalidade (art.

37, caput, da CFRB), adotar outra conduta

que nao deixar de atribuir pontos a deman

dante na etapa de experiencia profissional,
diante da regra prevista no item 2 do Edital

do concurso, sob pena de violar aquele dis
positivo constitucional" (fls. 10-11).

Apreciada a materia trazida na especie,
DECIDO.

4. Razao juridica nao assiste ao Agravante.

5. Em preliminar, e de se ressaltar que, ape

sar de ter sido a parte agravante intimada
depois de 3.5.2007 e constar no recurso

extraordinario capitulo destacado para

a defesa da repercussao geral da questao
constitucional, nao e 0 caso de se iniciar 0

procedimento para a afericao da sua exis
tencia, pois, nos termos do art. 323, pri

meira parte, do Regimento Interno do Su

premo Tribunal Federal - com a redacao

determinada pela Emenda Regimental n.

21/2007 -, esse procedimento somente tera

lugar "quando nao for 0 caso de inadmissi
bilidade do recurso por outra razao",

Essa e a situacao do caso em exame, em

que a analise da existencia, ou nao, da re

percussao geral da questao constitucional
torna-se dispensavel, pois ha outro funda

mento suficiente para a inadmissibilidade
do recurso extraordinario.

6. 0 Tribunal a quo consignou que:

"A questao controvertida nos presentes au

tos diz respeito a regra relativa a experiencia
profissional inserta no edital do concurso

publico promovido pelo DEGASE para pro

vimento de cargos de agente de disciplina.

A elaboracao do edital e ate discricionario,
devendo a adrninistracan estabelecer as

regras de escolha dos candidatos confer-
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me as necessidades do service, Contudo, II

despeito da discricionariedade na elaboru
cao de normas, devem elas, como qualqucr
outro ato administrativo, estar em con for
midade com a Constituicao Federal e todu
a legislacao infraconstitucional a que SI:'

submete a administracao. Esta limitac,:iio
esta intrinsecamente ligada a finalidade le

gal de interesse publico que se espera e ao
principio da razoabilidade.

Neste vies, 0 concurso publico, como
processo administrativo, se subsume

aos ditames da Lei nv 9.784/99 ('Regula
o processo administrativo no ambito da
Adrninistracao Publica Federal'), que de

termina a subsuncao aos principios da ra
zoabilidade e da finalidade (art. 2°, caput),
ressaltando a necessidade de 'adequacao
entre meios e fins, vedada a imposicao de

obrigacoes, restricoes e sancoes em medi
da superior aquelas estritamente necessa

rias ao atendimento do interesse publico'
(art. 2°, par. unico, inc. VI).

Este limite da discricionariedade admi
nistrativa torna possivel a intervencao do

Poder Iudiciario em causas que digam res
peito aos concursos publicos todas as vezes

em que for observada eventual violacao
dos principios que regem a administracao
publica, em especial 0 da legalidade, 0 da
finalidade e 0 da razoabilidade.

(oo.)

Dispoe 0 item 2 do capitulo II do edital
que seria atribuida pontuacao ao candi
dato que apresentasse 'experiencia profis

sional em atividade equivalente ao cargo
pretendido' (fl. 19 v.).

Por outro lado, 0 proprio DEGASE for
neceu declaracao onde afirmou que 0

apelante Ihe prestou services 'na funcao
equivalente ao cargo de agente de disci
plina, desde 14/09!l988, preenchendo,

portanto, os requisitos do item 2 do edital

do concurso para preenchimento de vagas
ao cargo de agente de disciplina, realizado

em 1998, no que concerne a experiencia
profissional' (fl. 12).

Erazoavel que 0 edital nao contenha qual

quer enurneracao exauriente das ativida

des que se assemelhem as exercidas pelo
cargo em disputa, por ser impossivel ao
empregador confeccionar tal rol. Contu-
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do, ao desconsiderar declaracao por ele
mesmo emitida no sentido da disposicao
editalicia, desvia-se da razoabilidade a
atuacao administrative" (fls. 180-181).

Conforme se verifica, 0 Tribunal de ori
gem decidiu com base nos elementos
fatico-probat6rios constantes dos autos e
na analise das clausulas editalicias. Para se
concluir de forma diversa, seria necessario
o reexame das provas contidas nos autos
e do edital do concurso publico, ja devi
damente analisados, 0 que nao viabiliza 0

processamento do recurso extraordinario.
Incidem na especie as Sumulas 279 e 454

do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECUR
SO EXTRAORDlNARIO. EXAME PSI
COTECNICO. CONCURSO PUBLICO.
NECESSIDADE DE CRITERIOS OBJE
TIVOS. REEXAME DE PROVAS E DE
CLAuSULAS DO EDITAL. IMPOSSIBI
LIDADE EM RECURSO EXTRAORDl
NARIO. 1. 0 Supremo Tribunal Federal

fixou jurisprudencia no sentido de que 0

exame psicotecnico pode ser estabelecido
para concurso publico desde que por lei,
tendo por base criterios objetivos de reco
nhecido carater cientifico, devendo existir,

inclusive, a possibilidade de reexame.

Precedentes. 2. Reexame de fatos e provas
e de clausulas editalicias. Inviabilidade do
recurso extraordinario. Sumulas ns. 279 e
454 do Supremo Tribunal Federal. Agravo
regimental a que se nega provimento" (RE
473.719-AgR, ReI. Min. Eros Grau, Segun
da Turrna, DJe 1.8.2008 - grifos nossos).

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRA VO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PUBLICO. INTERPRETA

GAO DE CLAuSULAS DO EDlTAL. RE
EXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDA
DE EM RECURSO EXTRAORDlNARIO.
Reexame de fatos e provas. Inviabilidade
do recurso extraordinario. Sumula n. 279
do Supremo Tribunal Federal. Agravo re
gimental a que se nega provimento" (AI
720.769-AgR, ReI. Min. Eros Grau, Segun

da Turma, DJe 17.10.2008).

7. Nada ha, pois, a prover quanta as alega

coes do Agravante.

8. Pelo exposto, nego seguimento ao agravo
de instrumento (art . 557, caput, do C6digo
de Processo Civil e art. 21, § 1°,do Regimen
to Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasilia, 12 de novembro de 2009.

Ministra Carmen Lucia (STF, AI 770402
I RJ - Rio de Janeiro, Relatora Ministra

Carmen Lucia, j. 12/11/2009)

Destarte, mais uma vez, urn principio cons
titucional serve para balizar 0 merito dos atos
administrativos, qual seja, 0 principio da mora
lidade, segundo 0 qual 0 agente publico deve se
pautar pela probidade e pe1a boa-fe.

o Prof. Alexandre de Moraes traz impor-

tantes licoes acerca da materia:

Pelo principio da moralidade adminis
trativa, nao bastara ao administrador 0

estrito cumprimento da estrita legalidade,
devendo ele, no exercicio de sua funcao
publica, respeitar os principios eticos de
razoabilidade e [ustica, pois a moralidade
constitui, a partir da Constitui<;ao de 1988,
pressuposto de validade de todo ato da ad

ministracao publica.!

Vejamos as decisoes do Supremo Tribunal

Federal sobre 0 tema:

EMENTA: - Recurso Extraordinario. Man
dado de Seguranca. Inscricao em Curso de
Formacao de Sargento-PM. 2. Acordao
que manteve decisao concessiva de segu
ranca, afastando exigencia administrati
va, para inscricao de cabos, que subvertia
o principio da hierarquia, em relacao aos
soldados. 3. Exigencia, para a inscricao no
Curso de Formacao de Sargento, de mais
de dez anos na Corporacao e mais de tres
anos na gradua<;ao, referentemente aos ca
bos, e, tao so, de mais de dez anos na Forca

Publica, em se tratando de soldados. 4. Li

mites do poder discricionario. Os atos do
poder publico, alern de sujeitos aos prin
cipios da legalidade e moralidade, tam
bern devem atender a principio de justica.

5. Falta de prequestionamento do art. 5°,

8 Direito Constitucional, Editora Atlas SIA, Sao Paulo,

2004, p. 315.

LXIX, da Constituicao. Sumula 282 e 356.
Hipotese, ademais, nao discutida a vista da
regra maior em apreco. 6. Recurso especial
nao conhecido. 7. Recurso extraordinario a
que se nega conhecimento. (STF, RE173820

/ DF - Distrito Federal, Relator Ministro Neri
da Silveira, j. 18/0611996)

4 Reserva do possivelX minimo
existencial

Uma questao bastante interessante referente
a esse tema e 0 principio da reserva do possivel,
construida pela doutrina alema e defendida pelo
Poder Publico, segundo 0 qual 0 administrador so
poderia efetivar direitos na medida em que hou
vesse previsao orcamentaria para tal desiderato.

Embora essa tese tenha merecido acolhida
pela jurisprudencia patria, em determinadas hi
poteses epossivel contrapor-se a ela atraves do
principio do minimo existencial, que garante
que 0 Estado deve promover a dignidade huma
na, conferindo condicoes minimas par;l que a
pessoa viva dignamente.

Essa controversia foi enfrentada pelo Supre
mo Tribunal Federal, e na oposicao dos referidos
principios prevaleceu 0 do minimo existencial,
como podemos verificar a seguir, merecendo
transcricao na sua integralidade pe1a brilhante
decisao do Ministro Celso de Mello:

INFORMATIVO N° 520

PROCESSO AI - 677274 Educacao In
fantil- Obrigacao Constitucional do Mu
nicipio (Transcricoes) AI 677274/SP*

RELATOR: MIN. CELSO DE MELLO
EMENTA: CRIANGA DE ATE CINCO
ANOS DE IDADE. ATENDIMENTO
EM CRECHE E EM PRE-ESCOLA. EDU
CAGAo INFANTIL. DIREITO ASSE
GURADO PELO PROPRIO TEXTO
CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV,
NA REDAGAO DADA PELA EC N°
53/2006). COMPREENSAO GLOBAL
DO DlREITO CONSTITUCIONAL A
EDUCAGAO. DEVER JURfDlCO CUJA
EXECUGAO SE IMPOE AO PODER
PUBLICO, NOTADAMENTE AO MU
NICfPIO (CF, ART. 211, § 2°). AGRAVO
IMPROVIDO. - A educacao infantil re
presenta prerrogativa constitucional in-
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disponivel, que, deferida as criancas, a
estas assegura, para efeito de seu desen
volvimento integral, e como primeira
etapa do processo de educacao basica, 0

atendimento em creche e 0 acesso a pre
escola (CF, art. 208, IV). - Essa prerroga
tiva juridica, em consequencia, impoe, ao
Estado, por efeito da alta significacao so
cial de que se reveste a educacao infantil,
a obrigacao constitucional de criar condi
coes objetivas que possibilitem, de ma
neira concreta, em favor das "criancas ate
5 (cinco) anos de idade" (CF, art. 208,
IV), 0 efetivo aces so e atendimento em
creches e unidades de pre-escola, sob
pena de configurar-se inaceitavel omis
sao governamental, apta a frustrar, injus
tamente, por inercia, 0 integral adirnple
mento, pelo Poder Publico, de prestacao
estatal que the imp6s 0 pr6prio texto da
Constituicao Federal. - A educacao in
fantil, por qualificar-se como direito fun
damental de toda crianca, nao se expoe,
em seu processo de concretizacao, a ava
liacoes meramente discricionarias da Ad
ministracao Publica, nem se subordina a
raz6es de puro pragmatismo governa
mental. - Os Municipios - que atuarao,
prioritariamente, no ensino fundamental
e na educacao infantil (CF, art. 2II, § 2°)
- nao poderao demitir-se do mandato
constitucional, juridicamente vinculante,
que lhes foi outorgado pelo art. 208, IV,
da Lei Fundamental da Republica, e que
representa fator de limitacao da discri
cionariedade politico-administrativa dos
entes municipais, cujas opcoes, tratando
se do atendimento das criancas em cre
che (CF, art. 208, IV), nao podem ser
exercidas de modo a comprometer, com
apoio em juizo de simples conveniencia
ou de mera oportunidade, a eficacia desse
direito basico de indole social. - Embora
inquestionavel que resida, primariamen
te, nos Poderes Legislativo e Executivo, a
prerrogativa de formular e executar poll
ticas publicas, revela-se possivel, no en
tanto, ao Poder [udiciario, ainda que em
bases excepcionais, determinar, especial
mente nas hip6teses de politicas publicas
definidas pela pr6pria Constituicao, se
jam estas implementadas, sempre que os
orgaos estatais competentes, por descum-
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prirem os encargos politico-juridicos que
sobre eles incidem em carater mandate
rio, vierem a cornprometer, com a sua
ornissao, a eficacia e a integridade de di
reitos sociais e culturais impregnados de
estatura constitucionai. A questao perti
nente a "reserva do possivel". Doutrina.
DECISAo: 0 recurso extraordinario a
que se refere 0 presente agravo de instru
mento foi interposto contra acordao, que,
confirmado, em sede de embargos de de
claracao (fls. 22/24) pelo E. Tribunal de
[ustica do Estado de Sao Paulo, esta assim
ementado (fls. 09): "Apelacao em acao de
obrigacao de fazer, objetivando a reforma
da sentenca que julgou 0 feito extinto sem
exame do merito, nos termos do artigo
267, inciso VI, do CPC - Alegacao de que
existiu ofensa ao principio da inafastabi
lidade da [urisdicao, porquanto ha previ
sao legal e constitucional para a matricula
de menores em rede municipal de educa
cao infantil - Recurso provido e extincao
afastada - Acao Civil Publica [ulgada
procedente, nos termos do artigo 515, pa
ragrafo 3°, do CPC - Inteligencia dos ar
tigos 54, IV, e 208, III, ambos do ECA e
211, § 2°, da CF." (grifei) A parte ora
agravante sustenta que 0 acordao impug
nado em sede recursal extraordinaria te
ria transgredido preceitos inscritos na
Constituicao da Republica. 0 exame des
ta causa, considerada a jurisprudencia
que 0 Supremo Tribunal Federal firmou
na materia ora em analise (AI 474.444
AgRISP, ReI. Min. MARCO AURELIO 
RE 410.715-AgRISP, ReI. Min. CELSO
DE MELLO - RE 436.996-AgRISP, ReI.
Min. CELSO DE MELLO, v.g.), conven
ce-me da inteira correcao dos fundamen
tos que apoiam e dao consistencia ao
acordao emanado do E. Tribunal de Jus
tica do Estado de Sao Paulo. E preciso as
sinalar, neste ponto, por relevante, que 0

direito a educacao - que representa prer
rogativa constitucional deferida a todos
(CF, art. 205), notadamente as criancas
(CF, arts. 208, IV, e 227, "caput") - quali
fica-se como urn dos direitos sociais rnais
expressivos, subsumindo-se a nocao dos
direitos de segunda geracao (RTJ 164/158

161), cujo adimplemento impoe, ao Po
der Publico, a satisfacao de urn dever de

prestacao positiva, consistente num "fa
cere", pois 0 Estado dele so se desincum
bid criando condicoes objetivas que pro
piciem, aos titulares desse mesmo direito,
o acesso pleno ao sistema educacional,
inclusive ao atendimento, em creche e
pre-escola, "as criancas ate 5 (cinco) anos
de idade" (CF, art. 208, IV, na redacao
dada pela EC n° 53/2006). 0 eminente
PINTO FERREIRA ("Educa<;:ao e Consti
tuinte", "in" Revista de Informacao Le
gislativa, vol. 92, p. 171/173), ao analisar
esse terna, expende rnagisterio irrepreen
sivel: "0 Direito a educacao surgiu recen
temente nos textos constitucionais. Os
titulos sobre ordem econornica e social,
educacao e cultura revelam a tendencia
das Constituicoes em favor de urn Estado
social. Esta clara opcao constitucional faz
deste ordenamento econornico e cultural
urn dos mais importantes titulos das no
vas Constituicoes, assinalando 0 advento
de urn novo modelo de Estado, tendo
como valor-fim a justica social e a cultu
ra, numa democracia pluralista exigida
pela sociedade de massas do seculo XX."
(grifei) Para CELSO LAFER ("A Recons
trucao dos Direitos Humanos", p. 127 e
130/131, 1988, Companhia de Letras),
que tambern exterioriza a sua preocupa
cao acadernica sobre 0 tema, 0 direito a
educacao - que se mostra redutivel a no
cao dos direitos de segunda geracao - ex
prime, de urn lado, no plano do sistema
juridico-normativo, a exigencia de soli
dariedade social, e pressupoe, de outro, a
assercao de que a dignidade humana, en
quanta valor impregnado de centralidade
em nosso ordenamento politico, so se
afirrnara com a expansao das liberdades
publicas, quaisquer que sejam as dimen
sees em que estas se projetem: "(oo.) E por
essa razao que os assim chamados direi
tos de segunda geracao, previstos pelo
'welfare state', sao direitos de credito do
individuo em relacao a coletividade. Tais
direitos - como 0 direito ao trabalho, a
saude, a educacao - tern como sujeito
passivo 0 Estado porque, na interacao en
tre governantes e governados, foi a coleti
vidade que assumiu a responsabilidade
de atende-los. 0 titular desse direito, no
entanto, continua sendo, como nos direi-

tos de primeira geracao, 0 homem na sua
individualidade. Dai a complementarida
de, na perspectiva 'ex parte populi', entre
os direitos de primeira e de segunda gera
cao, pois estes ultimos buscam assegurar
as condicoes para 0 pleno exercicio dos
primeiros, eliminando ou atenuando os
impedimentos ao pleno uso das capaci
dades humanas. Por isso, os direitos de
credito, denominados direitos economi
co-sociais e culturais, podem ser encara
dos como direitos que tornam reais direi
tos formais: procuraram garantir a todos
o acesso aos meios de vida e de trabalho
num sentido amplo (.)." (grifei) 0 alto
significado social e 0 irrecusavel valor
constitucional de que se reveste 0 direito
a educacao infantil- ainda mais se consi
derado em face do dever que incumbe, ao
Poder Publico, de torna-lo real, mediante
concreta efetivacao da garantia de atendi
mento, em creche e pre-escola, as crian
cas de ate cinco anos de idade (CF, art.
208, IV) - nao podem ser menosprezados
pelo Estado, "obrigado a proporcionar a
concretizacao da educacao infantil em
sua area de cornpetencia" (WILSON DO
NIZETI LIBERATI, "Conteudo Material
do Direito a Educacao Escolar", "in" "Di
reito a Educacao: Uma Questao de Iusti
ca", p. 236/238, item n. 3.5, 2004, Malhei
ros), sob pena de grave e injusta frustra
<;:ao de urn inafastavel compromisso
constitucional, que tern, no aparelho es
tatal, 0 seu precipuo destinatario. Cabe
referir, neste ponto, a observacao de PIN
TO FERREIRA ("Educa<;:ao e Constituin
te" "in" Revista de Inforrnacao Legislati
va, vol. 92, p. 171/173), quando adverte 
considerada a ilusao que 0 carater mera
mente retorico das proclamacoes consti
tucionais muitas vezes encerra - sobre a
necessidade de se conferir efetiva concre
tizacao a esse direito essencial, cuja efica
cia nao pode ser comprometida pela ina
cao do Poder Publico: "0 direito a educa
<;:ao necessita ter eficacia, Sendo conside
rado como urn direito publico subjetivo
do particular, ele consiste na faculdade
que tern 0 particular de exigir do Estado 0

cumprimento de determinadas presta
coes. Para que fosse cumprido 0 direito a
educacao, seria necessario que ele fosse
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dotado de eficacia e acionabilidade (oo.)."
(grifei) 0 objetivo perseguido pelo legis
lador constituinte, em tema de educacao
infantil, especialmente se reconhecido
que a Lei Fundamental da Republica deli
neou, nessa materia, urn nitido programa
a ser implementado mediante adocao de
politicas publicas consequentes e respon
saveis - notadamente aquelas que visem a
fazer cessar, em favor da infancia carente,
a injusta situacao de exclusao social e de
desigual acesso as oportunidades de aten
dimento em creche e pre-escola -, traduz
meta cuja nao-realizacao qualificar-se-a
como uma censuravel situacao de incons
titucionalidade por omissao imputavel ao
Poder Publico. Ao julgar a ADPF 45/DF,
ReI. Min. CELSO DE MELLO, proferi de
cisao assim ementada (Informativo/STF
n° 345/2004): "ARGUIGAO DE DES
CUMPRIMENTO DE PRECEITO FUN
DAMENTAL. A QUESTAO DA LEGI
TIMIDADE CONSTITUCIONAL DO
CONTROLE E DA INTERVENGAO DO
PODER JUDICIARIO EM TEMA DE
IMPLEMENTAGAO DE POLITICAS
POBLICAS, QUANDO CONFIGURA
DA HIPOTESE DE ABUSIVIDADE GO
VERNAMENTAL. DIMENSAo POLI
TICA DA JURISDIGAO CONSTITU
ClONAL ATRIBUIDA AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILI
DADE DO ARBITRIO ESTATAL AEFE
TIV AGAO DOS DIREITOS SOCIAlS,
ECONGMICOS E CULTURAIS. CARA
TER RELATIVO DA LIBERDADE DE
CONFORMAGAO DO LEGISLADOR.
CONSIDERAGOES EM TORNO DA
CLAuSULA DA 'RESERVA DO POSSI
VEL'. NECESSIDADE DE PRESERVA
GAO, EM FAVOR DOS INDIVIDUOS,
DA INTEGRIDADE E DA INT ANGIBI
LIDADE DO NUCLEO CONSUBSTAN
CIADORDO 'MfNIMO EXISTENCIAL'.
VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA
ARGUIGAO DE DESCUMPRIMENTO
NO PROCESSO DE CONCRETIZAGAO
DAS LIBERDADES POSITIVAS (DIREI
TOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUN
DA GERAGAO)." Salientei, entao, em tal
decisao, que 0 Supremo Tribunal Federal,
considerada a dimensao politica da juris
dicao constitucional outorgada a esta
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Corte, nao pode demitir-se do gravissimo
encargo de tornar efetivos os direitos
econornicos, sociais e culturais, que se
identificam - enquanto direitos de segun
da gera<;:ao (como 0 direito a educacao, p.
ex.) - com as liberdades positivas, reais ou
concretas (RTJ 164/158-161, ReI. Min.
CELSO DE MELLO). E que, se assim nao
for, restarao comprometidas a integrida
de e a eficacia da propria Constituicao,
por efeito de violacao negativa do estatu
to constitucional motivada por inaceita

vel mercia governamental no adimple
mento de prestacces positivas impostas
ao Poder Publico, consoante ja advertiu,
em tema de inconstitucionalidade por
omissao, por mais de uma vez (RTJ
175/1212-1213, ReI. Min. CELSO DE
MELLO), 0 Supremo Tribunal Federal:
"DESRESPEITO A CONSTITUIC;:AO 
MODALIDADES DE COMPORTA
MENTOS INCONSTITUCIONAIS DO
PODER PUBLICO. - 0 desrespeito a
Constituicao tanto pode ocorrer median
te acao estatal quanta mediante inercia
governamentaI. A situacao de inconstitu
cionalidade pode derivar de um compor
tamento ativo do Poder Publico, que age
ou edita normas em desacordo com 0 que
dispoe a Constituicao, ofenden do-lhe , as
sim, os preceitos e os principios que nela
se acham consignados. Essa conduta es
tatal, que importa em um facere (atuacao
positiva), gera a inconstitucionalidade
por acao, - Se 0 Estado deixar de adotar as
medidas necessarias a realizacao concreta
dos preceitos da Constituicao, em ordem
a toma-les efetivos, operantes e exequi
veis, abstendo-se, em consequencia, de
cumprir 0 dever de prestacao que a Cons
tituicao the impos, incidira em violacao
negativa do texto constitucionaI. Desse
non facere ou non praestare, resultara a
inconstitucionalidade por omissao, que
pode ser total, quando e nenhuma a pro
videncia adotada, ou parcial, quando e
insuficiente a medida efetivada pelo Po
der Publico. (...) - A ornissao do Estado
_ que deixa de cumprir, em maior ou em
menor extensao, a imposicao ditada pelo
texto constitucional - qualifica-se como
comportamento revestido da maior gra
vidade politico-juridica, eis que, median-

te inercia, 0 Poder Publico tarnbern des
respeita a Constituicao. tarnbem ofen de
direitos que nela se fundam e tambern
impede, por ausencia de medidas concre
tizadoras, a propria aplicabilidade dos
postulados e principios da Lei Funda
mental." (RTJ 185/794-796, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, Pleno) E certo - tal
como observei no exame da ADPF 45/
DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Infor
mativo/STF n- 345/2004) - que nao se
inclui, ordinariamente, no ambito das
funcoes institucionais do Poder Judicia
rio - e nas desta Suprema Corte, em es
pecial - a atribuicao de formular e de
implementar politicas publicas (JOSE
CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, "Os
Direitos Fundamentais na Constituicao
Portuguesa de 1976", p. 207, item n. 05,
1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse
dominio,o encargo reside, primariamen
te, nos Poderes Legislativo e Executivo.
lmpende assinalar, no entanto, que tal in
cumbencia podera atribuir-se, embora
excepcionalmente, ao Poder Iudiciario,
se e quando os orgaos estatais competen
tes, por descumprirem os encargos politi
co-juridicos que sobre eles incidem em
carater mandat6rio, vierem a comprome
ter, com tal comportamento, a eficacia e a
integridade de direitos individuais e/ou
coletivos impregnados de estatura consti
tucional, como sucede na especie ora em
exame. Nao deixo de conferir, no entan
to, assentadas tais premissas, significativo
relevo ao tema pertinente a "reserva do
possivel" (STEPHEN HOLMES/CASS R.
SUN STEIN, "The Cost of Rights", 1999,
Norton, New York; ANA PAULA DE
BARCELLOS, "A Eficacia [uridica dos
Principios Constitucionais", p. 245/246,
2002, Renovar) , notadamente em sede de
efetivacao e implernentacao (sempre one
rosas) dos direitos de segunda geracao
(direitos econornicos, sociais e culturais),
cujo adimplemento, pelo Poder Publico,
impoe e exige, deste, prestacoes estatais
positivas concretizadoras de tais prerro
gativas individuais e/ou coletivas. Nao se
ignora que a realizacao dos direitos eco
nornicos, sociais e culturais - alern de ca
racterizar-se pela gradualidade de seu
processo de concretizacao - depende, em

+

grande medida, de um inescapavel vincu
lo financeiro subordinado as possibilida
des orcarnentarias do Estado, de tal modo
que, comprovada, objetivamente, a alega
cao de incapacidade econornico-finan
ceira da pessoa estatal, desta nao se pode
ra razoavelmente exigir, entao, conside
rada a limitacao material referida, a ime 
diata efetivacao do comando fundado no
texto da Carta Politica. Nao se mostrara
licito, contudo, ao Poder Publico, em tal
hipotese, criar obstaculo artificial que re
vele - a partir de indevida manipulacao
de sua atividade financeira e/ou politico
administrativa - 0 ilegitimo, arbitrario e
censuravel proposito de fraudar, de frus
trar e de inviabilizar 0 estabelecimento e
a preservacao, em favor da pessoa e dos
cidadaos, de condicoes materiais mini
mas de existencia (ADPF 45/DF, ReI.
Min. CELSO DE MELLO, Informativo/
STF nv 34512004). Cumpre advertir, des
se modo, que a clausula da "reserva do
possivel" - ressalvada a ocorrencia de
justo motivo objetivamente aferivel 
nao pode ser invocada, pelo Estado, com
a finalidade de exonerar-se, dolosamente,
do cumprimento de suas obrigacoes
constitucionais, notadamente quando,
des sa conduta governamental negativa,
puder resultar nulificacao ou, ate mesmo,
aniquilacao de direitos constitucionais
impregnados de urn sentido de essencial
fundamentalidade. Dai a correta observa
~ao de REGINA MARIA FONSECA MU
NIZ ("0 Direito a Educacao", p. 92, item
n. 3, 2002, Renovar), cuja abordagem do
tema - ap6s qualificar a educacao como
um dos direitos fundamentais da pessoa
humana - poe em destaque a imprescin
dibilidade de sua irnplementacao, em or
dem a promover 0 bern-estar social e a
melhoria da qualidade de vida de todos,
notadamente das classes menos favoreci
das, assinalando, com particular enfase, a
proposito de obstaculos governamentais
que possam ser eventualmente opostos
ao adimplemento dessa obrigacao consti
tucional, que "0 Estado nao po de se fur
tar de tal dever sob alegacao de inviabili
dade economica ou de falta de normas de
regulamentacao" (grifei). Tratando-se de
tipico direito de prestacao positiva, que

I Jornada de Dlreito Adminis ratlvo

se subsume ao conceito de liberdade real
ou concreta, a educacao infantil - que
compreende todas as prerrogativas, indi

viduais ou coletivas, referidas na Consti
tuicao da Republica (notadamente em
seu art. 208, IV) - tem por fundamento
regra constitucional cuja densidade nor
mativa nao permite que, em torno da efe
tiva realizacao de tal comando, 0 Poder
Publico, especialmente 0 Municipio CCF,
art. 211, § 2°), disponha de urn amplo es
pa<;:o de discricionariedade que the enseje
maior grau de liberdade de conforrnacao,
e de cujo exercicio possa resultar, parado
xalmente, com base em simples alegacao
de mera conveniencia e/ou oportunida
de, a nulificacao mesma dessa prerrogati
va essencial, como adverte, em pondera
das reflexoes, a ilustre magistrada MA
RIA CRISTINA DE BRITO LIMA, em
obra monografica dedicada ao tema ora
em exame ("A Educacao como Direito
Fundamental", 2003, Lumen Juris). Cabe
referir, ainda, neste ponto, ante a extrema
pertinencia de suas observacoes, a adver
tencia de LUIZA CRISTINA FONSECA
FRISCHEISEN, ilustre Procuradora Re
gional da Republica ("Politicas Publicas
- A Responsabilidade do Administrador
e 0 Ministerio Publico", p. 59, 95 e 97,
2000, Max Limonad), cujo magisterio, a
proposito da limitada discricionariedade
governamental em terna de concretizacao
das politicas publicas constitucionais, as
sinala: "N esse contexto constitucional,
que implica tambern na renovacao das
praticas politicas, 0 administrador esta
vinculado as politicas publicas estabeleci
das na Constituicao Federal; a sua omis
sao e passivel de responsabilizacao e a sua
margem de discricionariedade e minima,
nao contemplando 0 nao fazer. C...) Como
demonstrado no item anterior, 0 adrni
nistrador publico esta vinculado a Cons
tituicao e as normas infraconstitucionais
para a implernentacao das politicas publi
cas relativas a ordem social constitucio
nal, ou seja, propria a finalidade da mes
rna: 0 bem-estar e a justica social. (...)
Conclui-se, portanto, que 0 administra
dor nao tem discricionariedade para deli
berar sobre a oportunidade e convenien
cia de implernentacao de politicas publi-
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cas discriminadas na ordem social consti
tucional, pois tal restou deliberado pelo
Constituinte e pelo legislador que elabo
rou as normas de integracao, (...) As du
vidas sobre essa margem de discriciona
riedade devem ser dirimidas pelo Judicia
rio, cabendo ao [uiz dar sentido concreto
a norma e controlar a legitimidade do ato
administrativo (omissivo ou comissivo),
verificando se 0 mesmo nao contraria sua
finalidade constitucional, no caso, a con
cretizacao da ordem social constitucio
nal." (grifei) Tenho para mim, desse
modo, presente tal contexto, que os Mu
nicipios - que atuarao prioritariamente
no ensino fundamental e na educacao in
fantil (CF, art. 211, § 20) - nao poderao
demitir-se do mandato constitucional,
juridicamente vinculante, que lhes foi
outorgado pelo art. 208, IV, da Constitui
cao, e que representa fator de limitacao
da discricionariedade politico-adminis
trativa dos entes municipais, cujas op
coes, tratando-se de atendimento das
criancas em creche e na pre-escola (CF,
art. 208, IV), nao podem ser exercidas de
modo a comprometer, com apoio em jui
zo de simples conveniencia ou de mera
oportunidade, a eficacia desse direito ba
sica de indole social. Entendo, por isso
mesmo, que se revela inacolhivel a pre
tensao recursal deduzida pelo Municipio
de Sao Paulo, notadamente em face da ju
risprudencia que se formou, no Supremo
Tribunal Federal, sobre a questao ora em
exame (AI 455.802/SP, ReI. Min. MAR
CO AURELIO - AI 475.5711SP, ReI. Min.
MARCO AURELIO - RE 401.673/SP,

ReI. Min. MARCO AURELIO - RE
41O.715-AgRISP, ReI. Min. CELSO DE
MELLO - RE 411.518-AgRISP, ReI. Min.
MARCO AURELIO - RE 436.996/SP,

ReI. Min. CELSO DE MELLO). Cumpre
destacar, neste ponto, por oportuno, ante
a inquestionavel procedencia de suas ob
servacoes, a decisao proferida pelo emi
nente Ministro MARCO AURELIO (RE
431.773/SP), no sentido de que, "Confer
me preceitua 0 artigo 208, inciso IV, da
Carta Federal, consubstancia dever do
Estado a educacao, garantindo 0 atendi
mento em creche e pre-escola as criancas
(...).0 Estado - Uniao, Estados propria-

mente ditos, ou seja, unidades federadas,
e Municipios - deve aparelhar-se para a
observancia irrestrita dos ditames consti
tucionais, nao cabendo tergiversar me
diante escusas relacionadas com a defici
encia de caixa" (grifei). Isso significa,
portanto, considerada a indiscutivel pri
mazia reconhecida aos direitos da crianca
e do adolescente (ANA MARIA MOREI
RA MARCHESAN, "0 principio da prio
ridade absoluta aos direitos da crianca e
do adolescente e a discricionariedade ad
ministrativa", "in" RT 749/82-103), que a
ineficiencia administrativa, 0 descaso go
vernamental com direitos basicos do ci
dadao, a incapacidade de gerir os recur
sos publicos, a incompetencia na adequa
da implementacao da programacao orca
mentaria em tern a de educacao publica, a
falta de visao politica na justa percepcao,
pelo administrador, do enorme significa
do social de que se reveste a educacao in
fantil, a inoperancia funcional dos gesto
res publicos na concretizacao das imposi
coes constitucionais estabelecidas em fa
vor das pessoas carentes nao podem nem
devem representar obstaculos a execucao,
pelo Poder Publico, notadamente pelo
Municipio (CF, art. 211, § 2°), da norma
inscrita no art. 208, IV, da Constituicao
da Republica, que traduz e impoe, ao Es
tado, urn dever inafastavel, sob pena de a
ilegitimidade dessa inaceitavel ornissao
governamental importar em grave vulne
racao a urn direito fundamental da cida
dania e que e, no contexto que ora se exa
mina, 0 direito a educacao, cuja amplitu
de conceitual abrange, na globalidade de
seu alcance, 0 fornecimento de creches
publicas e de ensino pre-primario "as
criancas ate 5 (cinco) anos de idade"
(CF, art. 208, IV, na redacao dada pela EC
n° 53/2006). Sendo assim, e pelas razoes
expostas, nego provimento ao presente
agravo de instrumento, por revelar-se
evidentemente incabivel, na especie, 0 re
curso extraordinario a que ele se refere.
Publique-se. Brasilia, 18 de setembro de
2008 (620 aniversario da promulgacao da
Constituicao dernocratica de 1946). Mi
nistro CELSO DE MELLO Relator" deci
sao pendente de publicacao.

5 Conclusao

Diante do exposto anteriormente, e con
frontando os ensinamentos da doutrina e 0 posi
cionamento da jurisprudencia, podemos chegar
aseguinte conclusao:

a) Para a teoria subjetiva, atos administra
tivos sao os atos juridicos emanados de orgaos
administrativos estatais;

b) por outro lado, a teoria objetiva conceitua
ato administrativo em razao do regime de direito
publico que norteia as funcoes administrativas;

c) a doutrina moderna conjuga os elemen
tos das teorias objetiva e subjetiva, de forma a
construir urn conceito completo de ato admi
nistrativo, surgindo concepcoes mistas;

d) existem diversos criterios que norteiam
as classificacoes dos atos administrativos, sen
do que, tendo em vista a finalidade do presente
trabalho, deve-se focar na distincao entre atos
vinculados e atos discricionarios;

e) ato vinculado eaquele em que a lei nao deixa
margem de liberdade para 0 administrado agir, de
vendo 0 mesmo observar todos os ditames legais;

f) nos atos discricionarios, 0 administrador
podera, de acordo com os criterios de conveni
encia e oportunidade, escolher qual a melhor
opcao ado tar para alcancar 0 interesse publico;

g) 0 ato discricionario e cabivel quando
a propria lei expressamente deixa a cargo da
administracao a decisao a ser tomada; quando
a lei e omissa; ou quando preve uma compe
ten cia administrativa, mas nao faz previsao da
conduta a ser adotada;

h) 0 merito dos atos administrativos se confun
de com a questao da conveniencia e oportunidade;

i) tradicionalmente, a doutrina ensinava
que apenas era possiveI de controle peIo Poder
Iudiciario os atos vinculados, pois estavam to
talmente adstritos aos ditames legais;

j) dizia-se tambern que 0 Poder Iudiciario
nao poderia se imiscuir em urn papel que era
do administrador, sob pena de estar violando 0

principio da separacao dos poderes;
k) aos poucos a doutrina e a jurispruden

cia, em algumas hipoteses, comecaram admitir
a possibilidade do Poder Iudiciario interferir
tarnbem no merito dos atos discricionarios,

I Jornada de Dlrelto AliI ,iI I I I I

I) 0 Poder Iudiciario passou a colblr n d••vie
de poder cometido no ambito dos alOlI dllu:rlcln,
narios, de forma a exigir que 0 ato ndl11lnllltf.
tivo fosse realizado visando cumprir n I1m,lIdl
de prevista na lei, bern como que observa-se nil
principios da razoabilidade e moralidade, ,,16111
da teoria dos motivos determinantes;

m) 0 principio da reserva do possivel, cons
truida pela doutrina alerna e defendida pelo Po
der Publico, segundo 0 qual 0 administrador s6
poderia efetivar direitos na medida em que hou
vesse previsao orcamentaria para tal desiderato,
e urn argumento contra 0 controle judicial do
merito dos atos administrativos;

n) entretanto, em determinadas hipoteses e
possivel contrapor-se a ela atraves do principio
do minimo existencial, que garante que 0 Estado
deve promover a dignidade humana, conferindo
condicoes minimas para que a pessoa viva digna
mente, 0 que vern merecendo acolhida inclusiva
na jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal.
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Legitimidade, legalidade e moralidade administrativa
Juiz federal Uno Osvaldo Serra Sousa Segundo

No ambito de tratamento das questoes que

envolvem a administracao publica legalidade,

legitimidade e moralidade ensejaram nocoes

que sempre se mantiveram relacionadas e mes

mo se confundiram.
Busca-se aqui, partindo-se da nocao de

que uma visao legalista, onde na mera lega

lidade formal se continha a legitimidade do

sistema juridico restringindo-se igualmente 0

ambito conceitual da moralidade administra

tiva a uma moralidade fechada de cunho insti

tucional, nao mais tern espaco, contribuir com

o esforco de superacao.

Diga-se, de logo, que nao hi espaco para

consideracoes sistematicas ou de cunho histo

rico, senao, na maioria, para as exposicoes de

constatacoes que ensejem 0 questionamento das

relacoes e influencias entre os conceitos de legali

dade, legitimidade e moralidade administrativa.

Por certo, a ingerencia da demoeracia

fez emigrar a legitimidade do direito e, con

seguintemente, das acoes do Estado, da mera

forca coativa para a capacidade de aceitacao

social do direito posto. Assim sendo, simples

mente vincular 0 conceito de legitimidade ao

de legalidade formal e negar, de forma inicial

(indevida), a realidade axiologica do direito,

fechando-se 0 campo de debate.

Desse modo, a legitimidade do agir do estado

nao pode compreender somente a regularidade

da investidura do agente estatal, bern como sua

conformidade meramente formal a lei. Impos

sivel deixar de constatar que 0 direito positiva

do, como produto cultural que e, nada obstante

conduza carga valorativa presente no corpo so

cial, "alberga uma serie de elementos historicos,

circunstanciais, com finalidades concretas, sin

gulares, condicionadas a situacoes particulares e

pode encarnar somente de forma imperfeita os

valores que colima realizar'" (SICHES, 1997: 30).

Posto isso, a mais das vezes, nos deparamos com

leis que abrigam interesses de certos ou poucos

individuos, em detrimento do geral.
Fica facil de entender a razao pela qual

a validade do direito, na maioria dos casos e

para manter interesses particulares dos de

tentores do poder, tern assumido conotacao

meramente formal, devendo a norma ter sub

jacente, unicamente, autoridade competente e

procedimento previsto em lei.
Contudo, como dito, essa visao monoli

tica que somente considera a fonte e a forma,

extraindo da propria legalidade formal a legi

timidade nao mais se mantern. Irrepreensivel

a colocacao de Eros Roberto Grau (GRAU,

1998: 60) de que nao e 0 direito posto (posi

tivado em determinado momento historico)

que da legitimidade aos interesses e aspira

coes sociais, mas 0 contrario.
Nessa toada, cada vez mais se instala no

setor juridico a consciencia de uma validade

legal material, do que e exemplo a ideia de de

vido processo legal substancial que exige, no

proprio processo legislativo, nao so 0 aten

dimento ao aspecto procedimental, mas aos

valores e principios constitucionais como 0

principio da proporcionalidade e no direito

administrativo, em especial, 0 principio da

moralidade com a exigencia de probidade no

trato da coisa publica.
Deveras, a aplicacao do direito nao se esgo

ta na subsuncao do fato ao contexto sernantico

obtido na fria literalidade da lei, mas, 0 movi

mento herrneneutico e de aplicacao do direito,

de forma inegavel, vern tomando 0 rumo ditado

1 Traducao livre do original: "(...) alberga uma serie de
elementos historicos, circunstanciales, de finalidades
concretas, singulares, condicionadas a situaciones par
ticulares, y puede encarnar solo imperfectamente los
valores a cuya realizacion aspira",

pelo conjunto dos valores sociais imperantes/.

E na tabua desses valores que deve beber tanto

o legislador quanta 0 aplicador do direito em

suas respectivas atividades. 0 agente estatal,

vinculado que esta a lei quando age, tarnbern

aplica 0 direito, devendo, igualmente, nessa

atividade, ser informado por esses elementos,

20 devir historico veio implementar na contextura po
sitivista uma superacao em todos os sentidos "tanto no
ambito cultural (0 cientismo intelectual-positivista de
oitocentos), como no politico social (0 individualismo
liberal e a pretensao de urn direito estatutario-objecti
vamente formal) e mesmo axiologico juridico (0 con
senso fundamental quanta aos valores e fins que 0 di
reito, como sistema normativo dogrnatico, devia servir
e que a normatividade juridica positiva em si mesma
assimilaria)" (NEVES, 1995: 308).

No campo especificoda Ciencia do Direito a revolta con
tra 0 formalismo positivista fez-se representar por varias
correntes merecendo destaque 0 movimento do direito
livre, a jurisprudencia teleologica, a jurisprudencia de
interesses e a jurisprudencia de valores, todas tendo "de
comum 0 repudio do juridico intelectualismo dogmatico,
formalista e Iogico-dedutivo, que podia ter servido urn
direito proposto a preservacao de urn sistema abstracto
(geral e abstracto) de legalidade, e que correspondia as
exigencias de urna sociedade liberal estabilizada - a so
ciedade politico-juridicamente institucionalizada pelo
estado de direito de legalidade,com a sua predominante
intencao de seguran<;:a juridica a conseguir pela definicao
das condicoes formais e gerais da accao -, mas que era
incompativel com uma sociedade em profunda transfor
macao politico intencional (a preocupacao social) e estru
tural (a sociedade industrial com a sua complexidade e 0

seu aberto dinamismo" (NEVES, 1995: 218) (Sobre cada
corrente cf.NEVES, 1995e LARENZ, 1997).

Hodiernamente a discussao metodologica da Ciencia
do Direito gira em torno da superacao de uma juri
prudencia de interesses que tinha em consideracao os
fins ernpiricos do legislador para uma jurisprudencia
de valoracao, que veio juntar a atividade judicial signi
ficativo elemento subjetivo, agora relativo ao proprio
juiz, isto e. em casos nos quais se acreditava na sufici
encia da mera subsuncao do fato it previsao normativa
previamente interpretada, 0 que ocorre na verdade e
que "tern lugar uma ordenacao valorativa ou se requer
urn juizo de valor para qualificar a situacao de facto de
determinado modo, em consonancia com 0 indicado
pela previsao norrnativa" (LARENZ, 1997: 165), ou
seja, sendo os valores urn ato de opcao pessoal, insus
ceptiveis de fundamentacao racional, em casos deste
jaez, subentra no lugar da valoracao do legislador a
valoracao pessoal do juiz.

IJornada de Direito Administrativo

para que possa faze-lo legitimamente, e dizer: 0

seu agir nao basta ser legal, mas deve tambern
ser legitimo em face dos valores que ditarao sua
aceitacao ou nao,

E tal entendimento, portanto, que surgiu
como a condicao de possibilidade do que, ja em
1951, Antonio Jose Brandao (BRANDAO, 1951:
454) chamou de movimento de moralizacao do
direito, caracterizado pela submissao da ativida
de juridica a preocupacoes de natureza moral,
sendo nesse contexto que se inicia a formulacao
do conceito de moralidade administrativa.

De fate, a nocao etica de moralidade (atendi
mento a valores) impregna-se em todos os campos
do agir humano e em suas formas de organizacao.
A moralidade, alem de principio etico geral do
agir humano, ganha conotacao juridica quando
transposta em nocoes, nunca precisas e acabadas,
para 0 ordenamento positivo no que podemos di
zer que 0 direito e atingido por ela de "fora" e de
forma intestina. Varies institutos de dire ito refle
tern nocoes essencialmente morais, como 0 abuso
de direito, vedacao ao enriquecimento ilicito, a
boa fe, honestidade e quejandos.

De seu lado, constata-se que qualquer no
<;:300 de administracao publica envolve a ideia
de res publica, que pressupoe a ideia de gestao
cujo escopo e 0 empreendimento de fins tam
bern publicamente considerados.' 4 Se assim 0

e, como supedita Diogo de Figueiredo Moreira
Neto (MOREIRA NETO, 1998: 9), a definicao
do interesse que deve mover tal atividade passa
necessariamente pela axiologia informadora da
legitimidade e da legalidade, consideradas em
suas interferencias, sobre 0 que sao imprescin
diveis as palavras desse autor:

A captacao politica dos interessados da so
ciedade eimediata e define a legitimidade,
enquanto a cristalizacao juridica desses
interesses e mediata e define a legalidade.

3 Sobre os conceitos de adrninistracao, para uma visao
historica cf. CAVALCATI, 1964: 47 et seq), e, para urn
conceito mais hodierno, MEDAUAR. 1996: 46 et seq).

4 Hauriou, dissera Antonio Jose Brandao (BRANDAO,
1951: 456), costumava afirma que "qualquer ser capaz de
atuar e forcosamente levadoa distinguir 0 bern do mal.Ser
atuante, a Administracao publica,nao fogea esta regra".
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Historicamente, a legitimidade precedeu a
legalidade e, por vezes, a legitimidade foi
ilegale a legalidade foi ilegitima, numa evo
lucao secular, ora paralela, ora divergente e

ora convergente, conforme as epocas e as
sociedades, ate que se fez sentir uma nevis
sima necessidade social; a de concilia-las,

pela subrnissao de todos os processos po

liticos ao Direito. Com a consciencia desse
fundamental interesse foi possivel estrutu

rar-se uma organizaerao politica submetida
simultaneamente alei - 0 Estado de Direi
to - e ao interesse social prevalecente - 0

Estado Democratico - fundidos no con
ceito constitucionalizado de Estado Demo

cratico de Direito.

A subrnissao da acao politica ao Direito
trouxe, como imediata consequencia, a uni

ficacao dos interesses sociais politicamente
definidos e dos interesses sociais juridica
mente definidos de nossa sociedade sur

gindo 0 conceito de interesse publico com
as caracteristicas que hoje conhecemos:

interesses coletivos gerais que a sociedade
comete ao Estado para que ele os satisfara,

atraves de ardo juridica politicamente fun
dada. (MOREIRA NETO, 1998: 13)

Expoe Eduardo Garcia de Enterria (ENTER

RiA, 1996: 40 et seq), reportando-se a Forsthoff,

que a mera legalidade formal administrativa,

como tecnica de garantia da liberdade, con

soante concebida no seculo anterior, nao mais

apresenta necessaria suficiencia, pois pressupoe

a concepcao de uma vida social aut6noma aad

rninistracao, inexistente em urn estado que se

imiscui em todos os ambitos da sociedade. Nis

so, a simples ideia de que a atividade da admi

nistracao esta vinculada somente pelos meios e

limites formais e nao igualmente por seus fins

leva a uma situacao de exclusao substancial da

adminlstracao do ambito do direito.
A admintstracao, por conseguinte, repise-se

mais e mais, vern sendo, no seu agir, submetida nao

so a regras formais, mas a principios materiais de

direito, que, antes de normas de direito sao normas

de justica, de conteudo axiologico e, como tambem

expoe Garcia de Enterria (ENTERRfA, 1996:41):

(... ) han de operar eminentemente, ade

mas de en la vitalizacion y articulacion
del complejo de disposiciones escritas,

y en su aplicacion ponderada, alii donde

estas disposiciones precisamente nada

dicem:conceptos juridicos indetermina

dos, ceptos normativos, standasds de con

ducta, discrecionalidad, poderes inheren

tes, clausulas generales; estos fen6menos

comunes de la tecnica normativa se dan

tarnbien y en grado especialmente intenso,

en el ambito del Derecho administrativo,

donde, ademas, al quedar confiado em re

lleno de los mismos 0 su ejercicio (como
en el caso maximo de la discrecionalidad,

y dentro de ella el de los poderes normati

vos) ala Administracion en cuanto sujeto,

que, como tal dispone e interfere unilate

ralmente las esferas juridicas de los ciuda

danos, la exigencia de una Implantacion

de tales fenomenos en la justicia material

se presenta con especial energia .

Noutra ponta, constata-se que 0 desenvolvi

mento do conceito de moralidade administrativa

ocorreu tendo como referencia a teoria do desvio

de poder, 0 que fez com que seu atendimento ou

nao fosse perceptivel na intencao do agente, ou

seja, tanto no desvio de poder quanta na imora

lidade "0 agente se utiliza de meios licitos para

atingir finalidades metajuridicas irregulares"

(PIETRO, 1997: 68), com 0 que se identificava a

imoralidade administrativa a uma das formas de

ilegalidade (PIETRO, 1997: 70).
Se em algum momenta da analise do sistema

juridico nacional tal conclusao foi possivel, este

nao rnais sobrevive com a fundacao da ordem

levada a efeito pela Constituicao de 1988, pois, 0

principio da moralidade administrativa veio ex

presso de forma aut6noma no artigo 37, que traz

ao seu lado 0 principio da legalidade, fato que, de

logo, impede uma identificacao ou absorcao de

urn pelo outro, sob pena de destituir de conteu

do a regra constitucional. Nao se tern, por conse

guinte, do mesmo modo que a legitimidade, como

considerar procedente espelhar (limitando-o) 0

principio da moralidade na legalidade.

Portanto, essa superacao no que tange a
identificacao da legitimidade e da moralidade a
legalidade impoe a nao aceitacao de uma con
ceituacao de cunho meramente institucional da
moralidade administrativa.

Na origem, Hauriou reconhecia que exis
tia no seio da propria administracao urn con
junto de regras que formavam uma especie de
axiologia institucional que nao se confundia
com a moral comum.

A partir desse entendimento a doutrina adrni
nistrativista urdiu 0 conceito de moralidade admi
nistrativa que vern sendo 0 dominante e que dele
nao destoa. Para methor compreensao, 0 percur
so tracado por Diogo de Figueiredo Moreira Neto
(MOREIRA NETO, 1992: 7-9):partindo do concei
to de Hauriou, alerta ele que duas premissas devem
ser trazidas abalha, parprimeiro, a distincao berg
soniana entre moral aberta e moral fechada, aquela,
propria da dimensao animica do individuo, que esta
em sua consciencia a the ditar 0 bern e 0 mal, esta,
gerada dentro de uma colctividade, dentro de urn
grupo, manietada aos fins deste grupo; por segun
do, a nocao dada por Weber de moral de intencao,
que seria aquela considerada a partir da vontade do
agente, e moral de resultado cuja constatacao efei
ta a partir da objetivacao da vontade na acao e seu
resultado, ou seja, na consentaneidade entre a acao
e 0 fim que the informa na origem. A moral admi
nistrativa seria fechada e de resultados.

Conseguintemente, a moral administrativa se
ria aquela propria de uma coletividade instituciona
lizada, e, assim sendo, organizada em funcao de de
terminado fim, dai a funcionalidade de seus agentes;
por outro lado, a moral administrativa se situa nao
animicamente na intencao do agente, mas, sendo
uma moral de resultados, na sua conduta objetiva
mente considerada em facedos fins propostos.

Nao cremos, contudo, que 0 alcance do prin
cipio da moral administrativa deva se resumir na
sua formacao no seio da instituicao que eadmi
nistracao, em face de seus fins funcionais.

De forma crescente, 0 que se exige a partir da
ideia de moralidade ejustica e probidade, que nao
tern medida somente no espa<;o interno da admi
nistracao, desde que legitimidade e legalidade nao
se imitam ao seu aspecto formal. Por conseguinte,
nao se pode falar de urn justo administrativo ou de
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urn honesto administrativo diferente de urn justo
ou urn honesto no restante do corpo social.

A administracao publica esim dirigida por tins
proprios, entretanto, os conceitos a eles relatives
devem ser preenchidos por elementos apreendidos
no tecido axiologicosocial,sob pena de seconstituir
em puro regime de forca. A Constituicao Federal do
Brasilreconhece que 0 povo ea fonte da qual emana
o poder politico, logo, 0 rei epor ele posto, e, nesse
passo, deve ser deposto se nao assume 0 verdadeiro
papel de delegatario do poder, espancando de sua
frente interesses outros que nao os do delegante.

Nao se perea de vista, desse modo, que 0 mero
criterio teleol6gico nao esuficiente para dizer se 0

ato administrativo esta ou nao de acordo com a mo
ral administrativa, 0 ato nao pode ser somente fina
listicamente moral, mas 0 deve ser globalmente.

Vale,neste ponto, a transcricao de dois rnomen
tos da doutrina de Carmen Lucia Antunes Rocha:

(...) a razao etica que fundamenta 0 sistema
juridico nao e uma "razao de Estado", Na
perspectiva dernocratica, 0 direito de que se
cuida e 0 direito legitimamente elaborado
pelo proprio povo, diretamente ou por meio
de seus representantes. A ideia da qual se
extraem os valores a serem absorvidos pelo
sistema juridico na elaboracao do principio
da moralidade administrativa e aquela afir
mada pela propria sociedade segundo suas
razoes de crenca e confianca em determi
nado ideal de [ustica, que ela busca realizar
por meio do Estado. (ROCHA, 1994:190)

( ... ) 0 Estado nao ea fonte de uma Moral se
gundo suas proprias razoes,com se fosseurn
fim e a sociedade urn meio. a Estado e a pes
soa criada pelo homem para realizar os seus
fins numa convivencia politica harmonica .
Quando e onde 0 Estado arvora-se em fonte
de uma moral e transforma-se em um fim,
nao ha, ali, qualquer moral prevalecendo,
pois 0 que em seu nome se pratica nao pode
ser assim considerado pela circunstancia de
que ali estara a aplicar regras antidernocra
ticas, de voluntarismo do eventual detentor
do poder, sem preocupacao com 0 ideario
juridico da sociedade. (ROCHA, 1994: 191)

Ora, nao hi urn fim da administracao fora do
fim do corpo socialque se possa considerar legitimo.
Epreciso construir-se 0 que podemos chamar de
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conceito democratico de moralidade administrativa,
o que somente pode ser feito de fora para dentro da
administracao. Quer dizer, a moralidade que deve
revestir 0 ato administrativo nao e distinta da que
deve revestir ato de qualquer delegatario de poder
politico, sendo antes que uma moral propria e in
terna da administracao, uma moral informada pelos
valores, entre e1es a justica e honestidade, reinantes
no meio social. Eobvioque hao de se formar valores
intemos aadministracao, os quais, todavia,sedistin
tos, socobrarao em conflito aos valoressociais.

Nao se nega, de qualquer sorte, que a finalida
de e ponto essencial amensuracao da adequacao
moral dos atos administrativos, pois, por obvio,
nao the sendo subjacente finalidade publica sera
ele ilegal por desvio de finalidade. Mas, consoante
podemos inferir, 0 criterio nao exaure a legitimi
dade que aqui tam bern se quer considerada como
pressuposto de validade do ate administrativo.

Evidentemente uma tal ordem de premissas
abre oportunidade de criticas aqueles que elege
ram a seguranca como vetor principal de seu pen
samento, mas a critica e ideologica, porquanto, 0

fato de nao existirem no campo axiologico crite
rios objetivos seguros nao significa que tenhamos
que fugir das constatacoes lancadas.

Afinal, nao e caracteristica propria dos princi
pios uma fluidez conceitual, urn grau de abstracao
elevado, os quais "por serem vagos e indetermina
dos, carecem de mediacoes concretizadoras", sen
do eles "standars juridicamente vinculantes radi
cados nas exigencias de justica (Dworkin) ou na
ideia de dire ito (Larenz)" (CANOTILHO, 1998:
1034)? Portanto, esses elementos sao proprios do
exame que se faz, e 0 contra-argumento, em pro
lepse referido, e falso, haja vista que a moralidade
como norma principiologica nao ganha concreti
zacao em si mesma, cabendo aos delegatarios do
poder politico mediarem a sua aplicacao,

Assim que, cumprida a singela funcao sus
citadora da questao, podemos, no epilogo, con
cluir que a os conceitos de legitimidade e morali
dade nao mais se encontram manietados pelo de
legalidade formal, nada obstante, como soi aeon
tecer, se relacionem e influenciem. Assim que,
em especial, a moralidade administrativa, sendo
principio constitucional, envolve jufzo tanto de
legalidade formal quanta de legitimidade formu-

lado com base na tabua de valores socialmente
vigentes, ao que deve estar atento 0 agente admi
nistrativo no exercicio de sua atividade.
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1 Introducao

Desde a prornulgacao do texto originario da
Constituicao de 1988 seu artigo 37, § 5°, tern a
seguinte redacao: "A lei estabelecera os prazos
de prescricao para ilicitos praticados por qual
quer agente, servidor ou nao, que causem pre
juizos ao erario, ressalvadas as respectivas acoes
de ressarcimento" (BRASIL, 1988).

Pouco mais de vinte anos depois, ao exami
nar uma controversia entre urn ex-bolsista do
CNPQ e a agencia, assentou 0 Supremo Tribu
nal Federal que em razao do texto transcrito aci
rna sao imprescritiveis as acoes de ressarcimen
to ao erario. Essa decisao, proferida nos autos do
Mandado de Seguranca 26210/DF, e publicada
no Diario da Iustica Eletronico de 10110/2008,
com relatoria do Ministro Ricardo Lewando
wski, e a unica da Suprema Corte ate 0 momen
to sobre tema (BRASIL, 2008).

Nao obstante, 0 precedente tern sido obser
vado de modo bastante estrito pelas instancias
ordinarias do Poder Iudiciario, sendo apresentado
como jurisprudenciaconsolidada edefinitiva sobre
o tema. Assim, por exemplo, 0 Tribunal Regional
Federal da 1a Regiao, no julgamento do AGTAG
2009.01.00.068208-5/PA (BRASIL, 2010), que
permitiu que a Uniao prosseguisse na cobranca de
urn credito de incentivo fiscal, nao obstante 0 ajui
zamento da acao respectiva tenha se dado mais de
vinte anos depois do seu vencimento.

Nosso objetivo e demonstrar que esta inter
pretacao do artigo 37, § 5°, da Constituicao e in
compativel com a exegese do restante da Carta,
pois trivializa urn instituto que deveria ser rigo
rosamente excepcional, a imprescritibilidade.

Para isso, propomo-nos a urn exame casuis
tico dos demais casos de imprescritibilidade pre
vistos na Constituicao, urn breve escorco sobre a
importancia do instituto da prescricao para apli 
cacao do Direito na sociedade, seguido de uma
observacao das possiveis consequencias da deci
sao do Supremo Tribunal Federal discutida.

2 Osdemais casasde imprescritibilidade
previstos na Constitui~ao

Em nossa Constituicao ha apenas outros
dois ilicitos considerados imprescritiveis: 0 ra
cismo e a acao de grupos armados contra a or
dem constitucional e 0 Estado Dernocratico de
Direito. A discrepancia entre estes valores ele
mentares asociedade - igualdade e paz - e a
protecao do erario estatal e evidente.

Em linhas gerais, a Constituicao nao re
serva preocupacao maior com as questoes
de ordem patrimonial, mesmo que perti
nentes a dinheiro publico. Assim, parece
de todo contraditorio conferir-se a uma
pretensao simplesmente ressarcitoria,
versando sobre interesses materiais, ainda
que afetos a cofres publicos, a mesma dig
nidade que 0 sistema emprestou a outros
bens e interesses juridicos tutelados com
a previsao de pena ao crime de racismo e
aacao de grupo armado atentando contra
a ordem constitucional ou 0 Estado, em
relacao aos quais se permite a apuracao e
punicao dos fatos a qualquer tempo.

Os valores juridicos aqui comparados sao
muito diferentes, hierarquicamente. Pro
tege-se 0 proprio Estado e a Democracia,
quando se permite alcancar a qualquer
tempo a acao de quem contra eles atente, e,
quando se apresenta a repulsa ao racismo,
valoriza-se urn dos objetivos fundamentais
da Republica e urn dos principios, que, no
ambito internacional, regem a atuacao do
Brasil. Dessa forma, transparece nao ser
razoavel sustentar-se a imprescritibilidade
tambern da mera acao de ressarcimento,
que longe esta de justificar igual tratamen
to. (FORNICIARI JUNIOR, 2005. p. 35)

Relendo 0 texto doutrinario invocado pelo
Ministro Relator em seu voto no mandado de se
guran<;a, vemos que 0 proprio JoseAfonso da Silva
expressa sua perplexidade sobre a interpretacao do
artigo 37, § 5°,da Constituicao a que chega:
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(...) Ve-se, porem, que ha uma ressalva ao
principio. Nem tudo prescrevera. Apenas a
apuracao e punicao do ilicito, nao, porem,
o direito da Adrninistracao ao ressarei
mento, it indenizacao, do prejuizo eausado
ao erario, Euma ressalva eonstitucional, e,
pois , inafastavel, mas, por certo, destoante
dos principios juridicos, que nao socorrem
quem fica inerte (dormientibus non su
currit ius). (SILVA, Jose Afonso da, Apud
BRASIL, 2008. p. 177-8. Grifo nosso .)

Embora aturdido com a desproporcao siste
mica de suas conclusoes, de modo inexplicavel
o doutrinador nao conseguiu afastar-se dessa
interpretacao literal do texto constitucional, tra
zenda consigo, em razao de seu imenso e mere
cido prestigio, 0 acordo do Supremo Tribunal

Federal sobre ela.

3 A lmportancla da prescrlcao
extintiva no Direito - Desligar 0

passado com Justice

Compreendemos 0 tempo como "a relacao
que urn grupo de seres vivos dotados de uma
capacidade biologica de memoria e de sintese
que se estabelece entre dois ou mais processos,
urn dos quais epadronizado para servir como
quadro de referencia e medida" (SPENGLER,
2008. p. 11). au seja, entendemos 0 tempo
como uma instituicao social (ELIAS, 1998. p.
17), que ata os laces sociais e oferece aos indivi
duos as marcas necessarias para sua identidade
e autonomia (OST, 2005. p. 13), alem de har
monizar e adaptar comportamentos, posicoes
e trajetorias que se apresentam sucessivamen
te (SPENGLER, 2008. p. 12). Para que alcance
este sentido instituinte e configure todas essas
funcoes ele se liga necessariamente ao Direito,
elemento que vai estabilizar 0 passado e ser 0

guia de comportamento do futuro (LUHMAN,
Niklas Apud ROCHA, 2006. p. 801). Neste tra
balho, interessa-nos sobremaneira 0 tratamento

que 0 Direito da ao tempo passado.
Francois Ost (2005. p. 17) nos afirma

que 0 Direito pode "ligar e desligar 0 tempo
passado" por meio da memoria e do perdao,
respectivamente. Sem duvida, neste par 0 ele
mento primordial e a memoria, po is a partir

de seus criterios sera definido 0 que sera per

doado, como veremos abaixo.
Por meio de uma memoria ativa a sociedade

mergulha suas raizes em terreno que lhe garante
identidade e estabilidade (OST, 2005. p. 40), ga
rantindo-se a existencia duravel de uma comu
nidade historica e realizando a ideia de direito

de que esta nacao e portadora.
Contudo, Ost nos alerta (2005. p. 15) para a

inafastavel fragilidade da relacao entre 0 tempo
eo direito instituinte, cuja patologia ea destem
poralizacao, ou seja, a negacao, a recusa do tem
po pelo direito. "a primeira forma de recusa do
tempo (entendido em seu sentido primeiro de
mudanca) e a nostalgia da eternidade: 0 refugio
em algum erzats de perenidade, ilusoria com
pensacao para a dura realidade de uma condicao

finita e mortal" (OST, 2005. p. 25).
Trata-se de uma nostalgia da eternidade, a

busca pela derrogacao do tempo, marca de urn
mundo imperfeito, cheio de incertezas, para
alcancar a imortalidade de uma aspiracao que
em urn momenta revelou-se importante. Uma
expectativa desmesurada da epoca contempo
ranea, que se acredita chamada nada menos do

que a perfeicao absoluta.
No entanto, tudo ter na memoria e, ao mes

mo tempo, insuportavel e inoperante. Ost nos
convida a obra de Jose Luis Borges para conhe
cermos urn personagem chamado Funes Me
morioso, dotado da memoria universal:

Eu sozinho tenho mais recordacoes do que
podem ter tido todos os homens, desde
que 0 mundo e mundo - insone e febril,
ele e eapaz de reeonstituir, uma a uma, to 
das as lernbrancas e todas as sensacoes de
eada dia (operacao que, de resto, the toma
urn dia inteiro): ele e, em eontrapartida,
ineapaz de formular uma ideia geral. De
fato ele nao pensa, ou muito poueo, por
que pensar e esqueeer diferencas, e gene
ralizar , abstrair. No mundo sobreearre
gada de Funes nao havia senao detalhes,
quase imediatos. (OST, 2005. p. 153)

A ilustracao nos introduz a ideia de que na
continuidade da relacao trilateral entre tempo,
direito e sociedade, 0 esquecimento se colocara

tao importante quanta a memoria:

Longe de se opor ao esquccimento, a me

moria 0 pressupoe. Melhor dizendo, qual

quer organizacao da memoria e igualmen

te a organizacao de esqueeimento. Nada

de mernorizacao sem triagem seletiva,

nada de comernoracao sem invencao re

trospeetiva (OST, 2005. p. 60).

Esta triagem dar-se-a por meio do ate de desli-

gar parte do passado, 0 que se consuma no perdao:

Vemos bern, entao, que 0 tempo do perdao

nao e 0 inverso do tempo da memoria e da

tradicao: operando ele tam bern uma anam

nesia, eantes 0 tempo de uma "outra" me

moria, de uma memoria segunda, de uma

memoria critica que, do proprio interior da

instituicao eomemorativa, que e toda soeie

dade organizada, traca as primeiras linhas

de uma outra interpretacao do passado, ou

seja, de urn outro programa para nossos

dias. (OST, 2005. p. 152)

a perdao e a capacidade que a sociedade tern

de soldar 0 passado, ultrapassa-lo, traze-lo a tona,

liberar a capacidade de agir daquele que errou,

ate en tao encerrada num ate unico, do qual nao

poderia se libertar sem este gesto, instituido juri

dicamente na forma da prescricao extintiva.

Adrniti-la no dire ito nao e urn gesto gracioso,

mas sim 0 reconhecimento de que, quanta maior

o tempo entre os fatos e 0 momento do julgamen

to, mais corroidas estarao as provas, mais perto

da extincao estara 0 escandalo social causado pela

infracao, "como se 0 passado se cristalizasse pro

gressivamente num bloco cada vez mais duro e

macico, contrario as veleidades de reorganiza-lo

retroativamente" (OST, 2005. p. 181).

Transcorrido algum tempo, variavel con

forme a gravidade do sentimento que 0 fato

desperta, 0 direito se alinha na situacao fati

ca contraria que se consolidou no intervalo.

Trata-se de urn mecanisme de adaptacao do

direito ao fato, ante a impossibilidade do ma

nejo conternporaneo desse conforme a lei, urn

meio de selecionar previamente 0 que vai se

esquecer, sem cair-se na injustica ou desonra

(SPENGLER, 2008. p. 35).
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4 Das posslveis consequencias da
decisao do Supremo Tribunal Federal
- Ese 0 passado nunca passar?

Se a imprescritibilidade da acao de ressar
cimento exige como pressuposto apenas a pra
tica de ilicito, por agente publico ou nao, que
cause prejuizo ao erario, estara perpetuamente
disponivel para cobranca em juizo toda e qual
quer reducao do patrimonio estatal causada
por qualquer cidadao que teve relacao com 0

Estado Brasileiro (assim compreendido qual
quer dos seus tres poderes constitucionais de
qualquer dos tres niveis federativos) desde 5 de
outubro de 1988. Estariam excepcionadas ape
nas e tao somente aquelas relacoes de ordem
estritamente tributarias, a teor da previsao ex
pressa de prescricao para estas, a teor do artigo
146, III, "b", da Constituicao, tambern inte
grante do seu texto originario (BRASIL, 1988).

Todo 0 restante, todos os demais danos
diversos sofridos pelo patrirnonio fisico da ad
ministracao publica direta ou indireta teriam
as respectivas acoes de ressarcimento impres
critiveis. Assim, exemplificativamente, a bus
ca de reparacao por pequenos acidentes de
transite envolvendo patrirnonio publico, ver
bas pagas indevidamente a servidores publi
cos, ou a beneficiarios da previdencia e assis
tencia social a qualquer titulo, divergencias
referentes a execucao de contratos de forne
cimento de mercadorias e servicos, dividas de
clientes de bancos estatais.

A lista tern como limite apenas a quantidade
de relacoes possiveis entre 0 Estado e particula
res. Virtualmente, poderao estar no polo passive
dessas acoes todos os cidadaos brasileiros, nao
importando quao remota no tempo foi sua rela
cao com 0 Estado. Submetidos a escrutinio per
petuo, poderao ser trazidos a Iuizo a qualquer
momento de sua vida, sob 0 unico fundamento
de que causaram prejuizo ao erario.

De outra parte, a teor do artigo 216, § 2°, da
Constituicao, cabera a Administracao Publi
ca a obrigacao reflexa de guardar, gerir e fran
quear acesso indefinidamente a toda a inco
mensuravel massa documental originada por
este sem fim de relacoes que mantem com os
cidadaos, de modo a permitir que estes ultimos
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tenham urn minimo de condicoes de se defen
der (BRASIL, 1988). Interpretacao diversa im
plicaria em desequilibrar ainda mais a balanca
das relacoes em desfavor dos administrados,
criando-lhes a exigencia de que eles proprios
mantenham indefinidamente prontos junto a
si os comprovantes de todas suas relacoes com
o Estado, aguardando que este exer<;a 0 seu po
der discricionario de rediscuti-las em qualquer
momenta futuro.

A medida que 5 de outubro de 1988 vai
ficando distante, 0 numero de transacoes e
documentos vai tambern crescendo geome
tricamente, exigindo mais e mais recursos
humanos e financeiros de urn orcamento fi
nito para 0 cumprimento dessa obrigacao de
deixar 0 total do passado permanentemente a
disposicao, A pergunta que exsurge, que nao
deve ser tabu no Direito, sob pena de trans
forrna-lo em mero conjunto de dogmas e ca
nones, senao metafisica e teologia (POSNER,
2009. p. 7): Por que? Em que sera ajudado 0

proprio erario publico com esta interpretacao
(que esta longe de ser a unica possivel) do ar
tigo 37, § 5°, da Constituicaor

5 Cenclusao

Relendo 0 controverso texto do artigo 37,
§ 5°, da Constituicao, temos ser inegavel que
o mesmo e ambiguo, mal redigido mesmo. E
ainda que, nesta ambiguidade, permite deveras
a interpretacao literal e estrita que the foi dada
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do Mandado de Seguranca 26210/DF.

Mas buscamos neste trabalho demonstrar
que esta interpretacao possivel aciona urn ins
tituto absolutamente raro e de efeitos inca1cu
laveis, que ea imprescritibilidade de uma acao
meramente patrimonial. Basta que a alegacao
de prejuizo ao erario seja feita em [uizo pela
propria advocacia publica da pessoa juridica
de direito publica interessada (BRASIL, 1992.
Art. 17), que estara submetido a escrutinio,
em qualquer tempo futuro, qualquer cidadao
que tenha mantido qualquer tipo de relacao
com a Administracao, salvo aquelas de cunho
estritamente tributario. Tamanha facilidade e
escopo aberto aos poderes executivos de cada

ente federado (Uniao, Estados e Municipios)
nao permite nenhuma ilusao sobre as suas
consequencias para 0 jogo politico de constru
cao e destruicao de reputacoes, sob 0 manto da
defesa do patrimonio publico.

Por outro lado, como contrapartida a
este poder descomunal conferido ao Estado
de acionar os cidadaos em qualquer tempo
futuro, 0 minimo que se pode esperar e 0

cumprimento conspicuo do artigo 216, § 2°,
da Constituicao, com a oferta das informa
coes que aqueles necessitarao para sua defe
sa, devidamente organizadas em arquivo, de
modo a alivia-Ios dessa obrigacao herculea
de manter perpetuamente consigo todos os
comprovantes de suas transacoes com qual
quer orgao publico. Outrossim, este arquivo
tambern devera estar a disposicao do Minis
terio Publico, para que este possa cumprir em
qualquer momenta futuro sua obrigacao de
fiscalizar a Administracao.

Para 0 cumprimento dessa obrigacao com
os cidadaos e 0 Ministerio Publico, nao podera 0

Estado Brasileirodesfazer-se de urn unico misero
comprovante de qualquer de seus rnilhoesde tran
sacoes diarias, com todos os custos dai evidentes.

Valendo-nos da Iicao de Prancois Ost, com
preendemos que esta interpretacao padece da
patologia da desternporalizacao: sob a influencia
da justificada indignacao contra a corrupcao e os
desperdicios do Estado Brasileiro, em uma deci
sao isolada e extremamente sintetica (nao mais
que tres paginas de fundarnentacao) erigiu-se
a integridade do erario publico a valor eterno
e imprescritivel, condicao que nossa Constitui
cao somente reserva a dois outros ilicitos, con
sumados em atentados aos magnos principios
da igualdade (crime de racismo) e da paz social
(acao de grupos armados contra a ordem consti
tucional e 0 Estado Democratico de Direito).

Novamente perguntamos: por que? No
que uma interpretacao literal do artigo 37,
§ 5°, da Constituicao, que leva ao absurdo 0

reforco da discricionariedade estatal - a ser
mitigada apenas pela construcao de uma gi
gantesca estrutura administrativa de gestae da
documentacao governamental- vai colaborar
para preservacao do erario publico?

Ousamos responder: em nada. Por meio de
urn excesso de logica presentista (SPENGLER,
2008. p. 53), e com 0 fito unico de apresentar
mo-nos as geracoes futuras como defensores
indefectiveis do patrimonio publico, transfor
mamos urn problema de proporcoes razoaveis,
porem administraveis (como com bater 0 pre
juizo ao erario num tempo adequado) em urn
Leviata, que congela 0 passado e imobiliza 0

futuro para fruicao de quem detern 0 poder
estatal, sem nenhuma evidencia empirica que
isto eleve a moralidade publica.

De modo a evitar esse tormento, batemo
nos entao pela revisao pelo Supremo Tribunal
Federal da interpretacao que deu ao artigo 37, § 50,
da Constitui<;ao, de modo que ele seja compreen
dido em conjunto com 0 paragrafo 4° do mesmo
artigo, e apenas como a demanda de uma lei que
lhe fosse posterior a regulamentar 0 entao novel
conceito de atos de improbidade administrativa,
bern como seus respectivos prazos prescricionais
(rnissao cumprida pela Lei8.429/92).E que, quan
to as acoes de ressarcimento de prejuizos causa
dos ao erario, entenda-se apenas que 0 artigo 37,
§ 5°,da Constituicar, dispensaria a edicao de uma
lei posterior a Carta, podendo tal ensejo ser bus
cado desde a sua promulgacao, com 0 prazo pres
cricionallarguissimo (mas definido) previsto no
artigo 177 do Codigo Civil (BRASIL, 1916) entao
vigente: 20 anos para as acoes pessoais, contados
do ilicito (hoje 10 anos - artigo 205 do Codigo
Civil de 2002) (BRASIL,2002).
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o dever de motlvacao no exercicio da funcao administrativa

Com a prornulgacao da Constituicao de
1988, a Republica Federativa do Brasil foi cons

tituida em Estado Dernocratico de Direito, de
forma que "todo 0 poder emana do povo, que

o exerce por meio de representantes eleitos ou,
diretamente, nos termos desta Constituicao'" .
Dentro desse quadro e que se desenha a regu
lamentacao da Administracao Publica, em es

pecial pelo artigo 37 da Constituicao Federal,
cuja atividade esta submetida, entre outros, aos

principios da legalidade, moralidade, impessoa
lidade, publicidade e eficiencia,

Apesar de nao mencionado expressamente
pela Constituicao, 0 dever de motivacao cons

titui fator fundamental para a concretizacao
do novo formato constitucional da Adminis

tracao Publica pos 1988 2.

Esse dever de rnotivacao impoe, de urn lado,

que a Administracao Publica preste contas de suas
condutas a sociedade, permitindo nao so urn con

trole da atividade perante as regras e principios
que a modulam, mas tambem fomentando e pres

supondo urn dialogo entre os cidadaos e a Admi
nistracao Publica, inclusive sobre a real conveni

encia e oportunidade daquela conduta ou mesmo

sobre a correcao ou adequacao de determinadas
medidas e politicas publicas, Nessa parte, 0 dever
de motivacao encontra fundamento no exercicio

1 Art. 1 0, paragrafo unico, da CRFB/88.

2Ia se tornou, no Direito Administrativo brasileiro, as
sente a licao de Rui Cirne Lima de que atividade da Ad
ministracao Publica se caracteriza como uma relacao
de administra<;:ao, denomina<;:ao dada a uma rela<;:ao
juridica que se estrutura ao influxo de uma finalidade
cogente, de forma que, no seu exercicio, preponderam
o dever e a finalidade, e nao a vontade e 0 poder. Dessa
forma, trata-se de atividade voltada a curar interesse
alheio, sendo que todos os instrumentos e prerrogati
vas tern como foco a finalidade buscada e nao 0 sujeito
que a exerce. Dessa rela<;:ao de administra<;:ao decorre,
entre outros, 0 dever de motiva<;:ao,pois caberia, como
consequencia logica, aquele que exerce fun<;:ao admi
nistrativa, prestar contas de seu exercicio a todos que
devem ter seus interesses tutelados pela conduta.

Juiz federal substitute Marcelo Aguiar Machado

dernocratico da atividade administrativa e esta for
temente atrelado ao principio da publicidade, pois,
aqui, importa menos 0 acesso do cidadao afetado
pela conduta da Administracao as razoes do ato
administrativo, e mais 0 acesso difuso das razoes
de determinadas medidas e condutas.

A imposicao de motivacao, ademais, permite
o controle, administrativo e judicial, da atividade
administrativa perante as regras e principios que a
modulam, bern como sua melhor compreensao e
exame pelo cidadao diretamente afetado pela con
duta, por urn terceiro interessado, pela propria
autoridade ou por seus superiores hierarquicos.

A existencia de recursos administrativos e 0
direito de ampla defesa e contraditorio tambem na
esfera administrativa', para 0 seu efetivo exercicio,
pressupoem que 0 recorrente possa conhecer das
razoes de fato e de direito que levaram aquele ato.
E, sem que se saibam quais as justificativas para 0
ato, 0 exercicio do controle pelo superior hierarqui
co ficaria prejudicado, pois faltariam dados essen
ciais para a devida compreensao do ato administra
tivo impugnado ou reexaminado, 0 que prejudica
o julgamento a ser realizado pelo controlador, pois
este sequer sabe se e como teriam sido ponderados
determinados interesses quando da sua expedicao,

Nessa parte, esta em causa 0 proprio princi

pio da eficiencia, pois 0 dever de motivar impoe
aquele agente publico que esta a exercer alguma
cornpetencia administrativa a reflexao e 0 auto
controle sobre a sua atividade, 0 que aumentam
as chances de ver 0 principio da eficiencia devi
damente concretizado.

Essa relacao existente entre a motiva~ao e os
demais principios que regem a atividade adminis
trativa ressalta sua importancia instrumental.

Com rela~aoao principio da legalidade, estan
do a Administra~ao Publica a depender de base le
gal para agir, como corolario disso deveria mesmo
indicar, ao agir, as razoes que entende autoriza-Ia
a tanto. De outro lado, 0 acesso dos cidadaos aos

3 Art. 5°, LV, da CRFB/88.

fundamentos dos atos e das decisoes adminis
trativas, permite a esses vislumbrar um modo de

agir da Administra~ao, reforcando 0 principia da
seguranca' e possibilitando a efetiva observancta
do principio da igualdade frente a uma Admi

nistra~ao Publica que, a despeito de unica, tem

s~as .competencias exercidas por diversos agentes
pubhcos espalhados pelo territorio nacional, a en
frentar situa~oessemelhantes ou parecidas.

A motivacao, portanto, alern de permitir a
reflexao social sobre a atividade administrativa,
confirmando e ate refor~ando sua legitimidade
democnitica, garante a verificacao de sua sub
missao aos padroes legais e constitucionais, bem

como seu controle adequado por meio das vias
judiciais e administrativas.

A despeito da importancia e das diversas fun
coes do dever de motiva~ao por parte da Adminis

~a~o Publica, a ConstitUi~o da Republica Federa
tiva do Brasil de 1988 nao declara expressamente
esse dever, senao ao tratar das decisoes administra

tiv~s dos tribunais no inciso X do artigo 935• Ainda
assim,a sua feicao democnitica eprotetora dos direi
tos e garantias fundamentais, alern da importancia
dada ao controle da administra~o publica, levou os
doutrinadores e ao Poder Judiciclrioa acolher com
maior ou menor extensao, 0 dever de motiva~a06.
, A exemplo de algumas legislacoes estaduais, a Lei

f' ~deml 9784199. de 29 de janeiro de 1999, que disci
plinou 0 processo admini trativona esfera da Admi
ni tracio Publica federal, determinou que essa deve
ob ervar,entre outroi prindpios, ()da moliv-J¢io. de

f~nlla que, no processo admlnistrarivo, sernpre deve
ra constar a "indica fio do pre suposto de fato e de
direito que .detenninarem a decisao'", E, no Capitulo

XII dessa lei,denominado "Da Motiva~o", foram lis

tados alguns casas em que deverahaver a motiva~o,
bern como os seus requisitos fonnais e substanciais.

4 Cf. FREITAS: 2009: 49/63.

5 "As decis6es administrativas dos tribunais serao motiva
das e em scssiio publica. senJo as disciplinares tomadas
pelo voto d~ maioria absoluta de seus membros" (Reda<;:ao
dada pela Emcnda Co n titucional45, de 2004).

6 Sobre 0 dever de motiva<;:ao na jurisprudencia do

Sup~~mo Tribunal Federal, veja-se Florivaldo Dutra
AraUJO(2005: 183/194).

7 Art. 2°, paragrafo unico, VII, da Lei 9784/99.

I Jornada de Direito Administrativo

No artigo 50 da Lei 9784/99, de 29 de janeiro
de 1999, determinou-se a obrigatoriedade de in

dicacao dos fatos e dos fundamentos juridicos em

~ela.~ao ao a! admini trativo que: a) neguem,
limitem ou aletem direito Oll intere ses: b) impo

nham.ou agravem deveres, en arg 1I anifoes;
c) decidarn processos adrninistrat] os de concur

so ou sele~aopublica; d) dispensem ou declarem a

inexigibilidade de processo licitatorio: e) decidarn

recursos administrativos; f) decorram de reexarne

de oficio: e) deixem de aplicar jurisprudencia fir

mada sobre a questao ou discrepem de pareceres,

laudos, propostas e relatorios oficiais, e f) impor

tem anulacao, revogacao, suspensao ou convali
dacao de ato administrativo.

Se esse dispositivo, por urn lado, e importante

por reafirmar 0 dever de motiva~ao por parte da

Administra~ao Publica e por ter excluido qual

quer referencia a natureza da <ompetencia, vin

~ul~d~ ou discricionaria, como pararnetro para a

lll~ldencia ~esse devers, levanta a discussao quan
to a necessidade de motivacao de outros atos que

8 as dou~~ad?res debateram durante muito tempo so
bre a existencia ~~ rel~<;:ao entre 0 dever de motivacan e
a na~u.reza .dlscn clOnaria ou vinculada da competencia
adn:ml~traliva exercida. Para uns, os atos vinculados ne
cessrtariam de motiva<;:ao, mas os atos discricionarios, por
envolverem exercicio de liberdade de escolha, nao, Ia para

outr~s,o~atos vinculados, porapenas cumprirem uma de

term~a<;:a~ previam~nte estabelecida na lei, dispensavam
a. monvacao, necessaria apenas para os atos discriciona
nos. 0 certo, porern, e que tanto nos atos discricionarioe
como nos vinculados, a rnotivacao e fundamental aind;
que se possa dar a sua ausencia peso diverso no exame das

conseque~cias desse vicio, mesmo porque e hoje assente
que tambem a competencta discncionana e, em maior

ou ~eno.r medida, regrada e que sua extensao so pode ser
afenda dmnte d~ ~aso concreto e dos diversos princfpios e
regras que condiclOnam a decisao a ser tomada.

No caso dos atos vinculados, a motiva<;:ao, alem de re
present~r 0 cumprimento do dever de informa<;:ao e
presta<;:ao de contas a sociedade do exercfcio da fu -
d " . n<;:ao

~ mlmstra~IVa, mostra-se importante para explicitar a
mte~r~ta<;:ao dada aos textos legais que disciplinam 0

exerclcl,o ~a~ue1a competencia, ou seja, para explicitar a
n,o~ma ~undICa decorrente da intera<;:i'io texto e realidade
fatICa. Ia n~s discr~cionarios, a necessidade de motiva<;:ao
de~o:re ~a lmportancia de se demonstrar e aferir a efetiva
e~stenCla e os limites da liberdade de escolha da Ad ._
mstra<;:ao Publica perante aquele caso concreto. ml
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nao os ali listados . Ou seja, levanta a questao se
se trata de uma lista exauriente ou, ao contrario,

meramente exemplificativa.
Parte da doutrina, tentando ultrapassar essa

perplexidade, interpreta a expressao "afetam"
"interesses". utilizada no inciso 1do artigo 50 da
Lei 9.784/99, de forma ampla, a abarcar toda e
qualquer situacao que diga respeito a urn inte
resse de algum cidadao, ainda que nao imponha
qualquer sacrificio a sua esfera juridica. Dessa
forma, apenas uma das hipoteses do inciso 1 ja
estenderia 0 dever de motivar a quase todos os
atos administrativos, pois, em alguma medida,
algum interesse sempre sera atingido.

Essa mterpretacao mostra-se uti! para reafir
mar 0 dever de motiva<;ao ameacado pelo enten
dimento de que, se lista ha, essa so faz algum sen
tido se se entender exc1uidosos demais casos nao
listados. No entanto. a palavra afetar, utilizada
junto aos verbos negar e limitar, parece indicar
que seu sentido, nesse contexto, era 0 de incidir
negativamente sobre determinado direito ou in
teresse, e nao apenas de dizer respeito a alguern.

Isso nao quer dizer, po rem, que se este
ja dispensando a motiva<;ao nos casos em que
nao ocorra qualquer sacrificio de interesse ou
direito, como no caso de atos arnpliativos". Ao
contrario, ha apenas uma lista nao exauriente de
alguns atos que 0 legislador entendeu significa
tivos, 0 que nao afasta 0 dever generico previs
to no artigo 2° da Lei 9874/99, que possui base
constitucional. Elicao ja arraigada a de que nao
se pode interpretar a Constituicao segundo a lei
ordinaria, mas sim interpretar a lei ordinaria

com base na Constitui<;ao.
A dispensa de motivacao nos atos amplia-

tivos apenas possui senti do em uma ambiente
de Estado de Direito liberal, em que a Adrninis
tracao Publica e vista como urn mal necessario.

9 Como 0 sao, por exemplo, as autoriza<;:oes administra
tivas, a despeito de ser correta a observa<;:ao de que um
ato ampliativo em rela<;:ao a uma pessoa, muitas vezes
e restritivo em rela<;:ao a outra. Nesse sentido, uma au
toriza<;:ao dada a alguem pode significar a exclusao do
exercicio de urn direito por terceiro nao agraciado e
ate, por vezes, tacitamente excluido no caso de auto
riza<;:6es que s6 podem ser concedidas a um ou a um

numero limitado de cidadaos.

de forma que sua atuacao deve ser contida para
protecao da liberdade e autonomia de urn admi
nistrado abstratamente considerado, e no qual a
generalidade da lei ja seria suficiente para satis

fazer 0 principio da igualdade.
Em urn Estado Democratico de Direito, no

qual se impoe ampla atuacao da Administracao

Publica para a concretiza<;ao de direitos e garan
tias fundamentais e dos objetivos tracados pela
Constituicao. a motivacao tambem dos atos am
pliativos e fundamental, pois, no minimo. estara
em causa 0 principio da igualdade e a necessidade
de se justificar por que se concedeu aquela autori
zacao ou aquele direito aquele cidadao ou aquele
grupo e nao a outros cidadaos ou outros direitos
concorrentes. Sendo os recursos orcamentarios
essencialmente finites, a implanta<;ao de certo
direito pode afetar a capacidade finance ira de se
concretizar uma serie de outros, dentro de urn rol
muito extenso presente em quase todas as Consti
tuicoes modernas. Aqui, coloca-se a necessidade
de motiva<;ao nao apenas de atos administrativos,
mas tambern de urn conjunto amplo de medidas
e condutas envolvidas com a implantacao de uma

determinada politica publica.
No caso da motiva<;ao dos atos administra-

tivos que "neguern, limitem ou afetem direitos
ou interesses", 0 foco ea necessidade de defesa
do cidadao e do controle administrativo e ju
dicial sobre esses atos. Ja no caso da motivacao
dos atos ampliativos e das demais condutas da
administracao. 0 foco e0 exercicio dernocratico
dos poderes publicos e a necessidade de controle
popular daquelas medidas. sem exc1uir a possibi
lidade de controle judicial nos casos de violacao
do principio da igualdade, quando a situacao se
aproximaria do primeiro caso (de sacrificio de
direito alheio), ou nos casos de atos ampliativos
que violem os principios da moralidade publica
ou representem lesao ao patrimonio publico,
historico ou cultural ou ao meio ambiente.

1O

Por isso mesmo e que a Constitui<;ao, no in
ciso XXXIII do artigo 5° preve que "todos tern di
reito a receber dos orgaos publicos informa<;oes de
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou

10 Art. 5°, LXXIII, da CRFB/88 .

geral, que serao prestadas no prazo da lei", tendo
concedido ao cidadao em geral a legitimidade pro
cessual para a protecao de interesses e direitos que
nao sao seus, como no caso da acao popular. As
informacoes ai mencionadas sao as justificativas
necessaria e previamente consignadas nos atos ad
ministrativos e nas demais condutas da Adminis
tracao Publica, ainda que nao envolvam qualquer
interesse particular, mas sim e tao-somente cole
tivo e geral, 0 que sempre ocorre quando esta em
causa exercicio de funcao publica.

o dever de motivar, adernais, epedra de to
que do dire ito administrativo moderno, que res
salta a consensualidade e a procedimentalizacao
no exercicio das competencias da Adrninistracao,
em que 0 ato administrativo eproduto nao de urn
mero ato de autoridade, mas sim de urn dialogo
entre a Administracao e os cidadaos, a partir do
qual surge a decisao administrativa.

Ainda que nao se adira a uma interpretacao
mais ampla da expressao "afetern interesses", 0

certo eque 0 dever de motivar decorre da propria
Constituicao, sendo reafirmado genericamente
no artigo 2° e, de forma pontual e nao exaustiva
mente, no artigo 51 da Lei 9784/99.

Reafirmado 0 dever de motivacao, alguns
casos especificos sao apontados pelos doutrina
dores como excecoes a esse dever generico, como
os atos de razoes secretas, os atos nao escritos, os
atos tacitos e os atos plenamente vinculados.

Quanto aos primeiros, sempre que 0 "sigilo
seja imprescindivel aseguran<;:a da sociedade e
do Estado" II, havera restricoes apublicidade do
ato, 0 que nao quer dizer que nao exista motiva
cao, mas sim que seu conteudo nao sera divul
gado, po is ha justificativa para 0 sigilo". So em
casos extremos eque 0 sigilo ira afetar 0 proprio
conteudo da rnotivacao, exc1uindo a possibilida
de de se apresentar determinada justificativa.

Quanto aos atos nao escritos, e possivel se
exigir motivacao conternporanea, ainda que
oral. 0 problema dessa motiva<;ao oral e a di
ficuldade dai decorrente para a comprova<;:ao

11 Art. 5°, LXXIII, da CRFB/88.

12 Nesse caso, portanto, nao ha restri<;:ao a motiva<;:ao em
si, mas sim a sua divulga<;:ao, 0 que e, em regra, suficiente
para tutelar a seguran<;:a da sociedade e do Estado.

I Jornada d, Olr,lto AdmlnlltrltlYo

de seu teor, trazendo inscguruncn quunto liON

motivos determinantcs afirmudos orulmente I.'

impedindo que terceiros, ausentcs quando du
expedicao do ato, possam tornar conhcclmcnto
de sua fundamentacao. Dessa forma, II 11m de
que se compatibilize 0 dever de motlvacuo e us
necessidades praticas de cunho probatorlo e de
controle popular da atividade adrninistrutlva,
deve-se exigir motivacao nao escrita con tempo
ranea e forrnalizacao escrita posterior!'.

Quando se menciona atos tacitos esta se re
ferindo ao silencio administrativo. Esse, porern,
possui a natureza de urn fato administrativo
para 0 qual a lei determina uma con sequencia
juridica, de forma que a omissao administrati
va, por forca de expressa disposicao legal, leva
a urn determinado efeito juridico, como, por
exemplo, ao deferimento ou ao indeferimento
de urn requerimento. Nao se trata, portanto, de
ato administrativo, 0 que seria suficiente para
afastar a exigencia de motivacao. Alern disso,
seria incongruente afirmar uma consequencia
juridica em razao da ornissao da Administra
cao, de urn lado, mas exigir de outro uma con
duta do agente publico voltada amotivacao da
consequencia legalmente estabelecida, 0 que
acabaria por impedir a finalidade da previsao le
gal. De qualquer forma, ainda que seja razoavel
em varias situacoes'", 0 estabelecimento de atos
administrativos tacitos, decorrentes do silencio
da Administracao, deve-se sempre verificar se a
medida possui fundamento e se nao representa
deliberada fuga do dever de apresentar motiva
cao, 0 que a tornaria inconstitucional.

Por fim, tambem no caso de atos plena
mente vinculados e dever da Adrninistracao
Publica apresentar rnotivacao, a despeito de

13 Nesse sentido, determina 0 artigo 50, §3°, da Lei
9.784/99: "A motivacao das decisoes de orgaos cole
giados e comissoes ou de decisoes orais constani da
respectiva ata ou de termo escrito".

14 A previsao de consequencias em razao da omissao ad
ministrativa encontra amparo no principio da eficien
cia e do direito a dura<;:ao razoavel do processo adminis
trativo, mas deve se limitar aqueles atos decorrentes de
competencia vinculada e a questoes rnais corriqueiras e
numerosas submetidas a Administra<;:ao Publica, 0 que
impede, muitas vezes, a sua analise caso a caso.
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essa ser muito mais simples e ate intuitiva, pois,
em diversos casos, do conteudo do ato ja se de-

• - 15preende, com facilidade, a sua motivacao .
Ha, entretanto, alguns atos para os quais a

exigencia de motivacao implicaria na sua inefica
cia, como ocorre quando urn guarda de transite,
atraves de urn apito ou gesto, determina que se
pare ou avance 0 cruzamento de vias, ou quando
placas de sinalizacao ou semaforo determinam
alguma conduta. Nesses casos, 0 oferec~~ento

de motivacao e incompativel com a atividade
administrativa desenvolvida e exigir seu ofere
cimento, mesmo posteriormente, acabaria por
inviabiliza-la, Em outros casos, a necessidade de
imediata medida administrativa acaba por invia
bilizar 0 oferecimento de fundamentacao para a
pratica do ato"', ficando a motivacao e 0 direito
de defesa administrativa postergados.

Feitas essas observacoes quanto a necessi
dade de motivacao, surge a questao quanta aos
requisitos para 0 seu valido exercicio, ou seja,
quando a motivacao concretamente apresentada
e suficiente e regularmente efetuada.

Determina 0 paragrafo primeiro do artigo
50 da Lei 9.784/99 que "a motivacao deve ser ex-

"17plicita, clara e congruente . ,
E certo que a motivacao nao se reduz a ex

plicitacao do motivo que levo~ ao a~o a~mi~is

trativo, mas sim a apresentacao de justificativa
explicita e clara dos fundamentos de direito e

15 0 que nao fasta 0 dever de motivar, tendo, ao contr~

rio, repercussao sobre as consequencias da ausencia
de fundarnentacao, que nesses casos representa,. no
mais das vezes, mera irregularidade, inca paz de JUS

tificar sua invalidacao.

16 Em ambos os casos prepondera 0 principio da eficien
cia. No primeiro, porem, a impossibilidade ou imprati
cabilidade dOl motivac;ao e total e definitiva. No segun
do, a incompatibilidade decorre dOl necessidade de u~a
imediata conduta administrativa, de forma que, pratl
cado 0 ato demandado com a indispensavel urgencia, e
possivel a posterior apresentac;ao dOl fundamentac;ao.

17 DOl previsao legal desses requisitos dOl mot~vac;ao decor
re 0 direito do cidadao interpor reclamac;oes e recursos
administrativos voltados nao apenas aimpugnac;ao do
ato, mas tambem a corrigir eventuais omissoes, con~

tradic;oes e obscuridades dOl motivac;ao apresentada, a
semelhanc;a dos embargos de declarac;ao previstos no
artigo 535 do Codigo de Processo Civil.

de fato que levaram a sua expedicao, bern como
a relacao entre aqueles e seu conteudo, Assi~,

nao se limita a expressar os motivos ou as err
cunstancias faticas que levaram a pratica do ato,
mas sim todos os fundamentos de direito e de
fato que contribuiram para a sua expedicao, de
forma a justifica-lo plenamente.

Ela deve ser explicita, ou seja, formalmente de
clarada e suficiente para justificar 0 ato praticado.
Havendo previa rnanifestacao de cidadaos, essas
manifestacoes deverao ser expressamente enfren
tadas, principalmente quando trazem objecoes a
sua pratica. De nada adiantaria a possibilidade de
previa participacao e manifestacao por part~ dos
cidadaos se essa pudesse ser simplesmente Igno
rada pela Administracao Publica. E intuitivo que
o direito de participar e de apresentar defesa em

procedimento administrativo perderia t?d? 0 s:u
significado pratico se a Administracao Pubhca nao
estive, em contrapartida, obrigada a oferecer uma
resposta, minimamente suficiente, as objecoes le
vantadas pelo cidadao que ali se manifesta".

Deve ainda ser clara, no sentido de nao le
vantar duvidas, apontando de forma objetiva e
expressa as raz6es do ato, sempre com .vistas a
fornecer aos cidadaos todos os esclarecimentos
necessaries. Por isso mesmo devem ser evitadas
express6es genericas e abstratas, sem vinculacao
com 0 ato e sem qualquer acrescimo a funda
mentacao: 0 linguajar rebuscado, a imped~r 0

conhecimento das razoes ali expostas pelos cida
daos em geral; e, sempre que possivel, expres,s~es
tecnicas, salvo quando estritamente necessanas
para a plena fundamentacao do ato.

E, por fim, deve ser congruente, demons
trando uma relacao de causalidade e de razoa
bilidade entre as premissas ali colocadas e 0 ato
praticado. Deve sempre ater-se ao caso .concreto,
sendo insuficiente a referencia a conceltos vagos

18 Nesse sentido, 0 art. 3°, III, dOl Lei 9784/99 assegura 010

cidadao 0 direito de "formular alegac;oes e apresentar
documentos antes dOl decisao, os quais serao objeto
de considerac;:aopelo orgao competente". Sobre as ~a

ces do direito de defesa administrativa e sua relac;:ao
com a existencia e 0 conteudo do dever de motivac;:ao,
veja-se 0 voto do Ministro Gilmar Mendes no Man
dado de Seguranc;a de n. 24.268, publicado no DJ de
17.09.2004, ementario 2164-1.

ou a fundamentos genericos, sem qualquer expli
cacao quanta a pertinencia daqueles com 0 caso
concretamente tratado pelo ato administrativo.

A motivacao, porem, nao precisa estar formal
mente no proprio ato administrativo, podendo
haver rernissao a determinados atos preexistente
e com fundamenta<;:ao explicita, clara e suficiente
para justificar a conduta praticada, como ocorre
quando ha "declaracao de concordanda com fun

damentos de anteriores pareceres, inforrnacoes,
decis6es ou propostas'?". Essa justificativa passa a
fazer parte do ato expedido e, portanto, devera ser
objeto de publicacao e de acesso do particular para
fins de interposi<;:ao de recurso administrativo.

De outro lado, e certo que a Administracao se
depara com situacoes em que sao praticados di
versos atos com mesmo conteudo diante de uma
mesma situacao fatica relevante", quando, ate
para que a determinacao constante do principio da
igualdade seja cumprida, permite-se a utilizacao
de motiva<;:ao padrao expedida por meio eletroni
C0

21•
Nesses casos, a preocupacao com a clareza da

fundamenta<;:ao deve ser ainda mais intensa, pois
a padronizacao nao pode ser empecilho para a
compreensao pelo interessado das razoes do ato
praticado. Isso ocorre, por exemplo, quando a
rnotivacao padronizada agrega mais de uma razao
para 0 indeferimento de algum requerimento e
utiliza-se da particula "ou", de forma que 0 par

ticular nao sabe qual ou quais os motivos sao, de
fato, determinantes de seu indeferimento".

19 Art. 50, § 1°, da Lei 9784/99.

20 Ainda que seja impossivel dizer que todas as situacoes
sao identicas, pois sao diversas as pessoas atingidas,
as circunstanclas importantes para a pratica do ato
devem ser identicas.

21 Artigo 50, § 2°, dOl Lei 9.784/99: "Na soluc;ao de va
rios assuntos dOl mesma natureza, pode ser utilizado
meio meca.nico que reproduza os fundamentos das
decisoes, desde que nao prejudique direito ou garan
tia dos interessados".

Sobre a utilizac;ao de computadores e sistemas de da
dos eletr6nicos pela Administrac;ao Publica e a sua
relac;ao com a motivac;ao, vejam-se MAURER: 2006:
518-528 e HUTCHINSON: 1980.

22 Por exemplo, quando a motivac;ao declara que 0 inde
ferimento ocorreu, pois nao ha base legal au porque
nao houve comprovac;ao das hipoteses legais.

r Jornada de Direit o Adm inistrat ivo

Por fim, surge 0 problema do momento da
motivacao, que deve ser, em regra, conternpora

nea ao ato administrativo praticado. Com razao,

se se permitisse que a rnotivacao fosse apresenta
da posteriormente ao ato, alern de se abrir espaco
para a fabricacao de fundamentos inexistentes,
acabar-se-ia por impedir que a motivacao cum

pra boa parte de suas importantes funcoes. Deve
se, ao contrario, entender que qualquer motiva

cao para a pratica do ato deve ser conternporanea
a este, sendo que qualquer fundamentacao poste

riormente apresentada" nao rep resentara efetiva
motiva<;:ao do ato anterior, mas sim mera tentati
va de superacao do vicio, com 0 objetivo de evitar
a aplicacao da sancao de nulidade.

A falta de motiva<;:ao contemporansa, ex
pressa, clara e congruente, alem de servir de
indicativo de outras ilegalidades, torna anula

vel 0 ato administrativo. A ausencia de rnoti
vacao, ademais, retira qualquer presuncao de
legitimidade do ato praticado, de forma que

a nao aplicacao da sancao de nulidade, ain
da que presente 0 vicio, so se dara se ausente

prejuizo e desde que tenha aquele ato atingido
a sua finalidade, como e 0 caso de pratica de
atos estritamente vinculados, em que se veri
fica posteriormente a ocorrencia do motivo

legalmente previsto e a ausencia de desvio ou

abuso de poder. Tendo em vista que eventu
al nulidade nao impedira a repeticao do ato
acompanhado agora de sua devida motivacao,
seria apego a formalismo excessivo anula-lo>'.

23 Situacao diversa e quando, apos a pratica do ato com
a sua devida fundamentac;ao, apresenta-se urn relato
rio, com fundarnentacao mai .xtcn:a, a omplemen
tar aque la, 1850 ocorre com ceria req uenci nos auto
de infracio lavrados fora da . cdc da Administmc;iio
Publica. em que. expcdidos aquclcs no local, posle
riorrncnlc I:elaborado novo documcnto om maiores
detalhes sobre 0 ocorrido. Essa medida nao se mostra
irregular, desdc que a rnolh -:! ao consignada no ,lulu
de infrac;iioscja explici la, dim. congruenlc e sulleicll
Ie. sendo 0 docurnelllo post 'rior arenas lim om ple
mento , para alt~m do c.:'igido normalmcnte.

24 De qualquer forma, deve-se sempre analisar a exis
ten cia de prejuizo ao direito de impugnac;ao, admi
nistrativa ou judicial, em razao dOl falta de conheci
mento dos fundamentos para a sua expedic;:ao.
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No caso de atos decorrentes de competencia
discricionaria, a falta de motivacao devera ne
cessariamente levar a decretacao de invalidade

. . 25do ato, salvo em casos extremos e excepClOnms ,
quando houver plena comprovacao por parte da
Administracao Publica de que a fundamenta
cao posteriormente apresentada reporta-se, de
forma inequivoca, a situacao de fato existente a
epoca de sua pratica, sendo idonea e determi
nante para a pratica do ato (comprovando-se, de
forma inequivoca, a ausencia de fraude, desvio
ou abuso de poder).

Em regra, portanto, a invalidade do ato e a
medida cabivel, pois a falta de motivacao priva
o cidadao de acesso as razoes que levaram a
sua expedicao, violando direito constitucio
nalmente concedido.

Deve-seter em mente, para a adequada analise
do vicio e de suas consequencias,que a motivacao,
para alem de mero requisito ou pressuposto do ato
administrativo, e instrumento importante para que
o exercicio da funcao administrativa sede de forma
eficiente e reflexiva, nos limites estabelecidos pela
ordem juridica vigente,e de forma plenamente de
mocratica e republicana, como exige a Constitui
cao da RepublicaFederativado Brasilde 1988.

£. a partir desse parametro que 0 dever de
motivar deve ser imposto e controlado.
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1 Introito

Nao raro sao levadas a apreciacao do [u
diciario decisoes emanadas do Tribunal de
Contas da Uniao, via de regra, com 0 escopo
de que 0 Iudiciario as reveja nao apenas no
que tange a sua legalidade, como igualmen
te e com mais frequencia, colimando que seja
revisto 0 pr6prio merito das decisoes da Corte
de Contas, sempre sob 0 argumento de que 0

acesso a justica constitui garantia fundamen
tal a impedir que as decisoes do TCU sejam
imunes aampla revisao judicial.

Surge, assim, a relevancia de descortinar em
que medida 0 exercicio da garantia fundamental
do amplo acesso ajustica autoriza e permite a
apreciacao e eventual rejulgamento das questoes
submetidas ato crivo da Corte de Contas.

2 A corte de contas

Convem consignar, desde logo, que 0 Tri
bunal de Contas nao integra 0 Poder Iudiciario
e, por conseguinte, nao exerce atividade jurisdi
cional, sendo orgao auxiliar do Poder Legislati
vo no exercicio do controle externo.

Sobre 0 terna, pontifica Jose Afonso da Silva
(2002. p. 728), in verbis:

o controle externo e, pois, [uncao do Po
der Legislativo, sendo de cornpetencia do
Congresso Nacional no ambito federal,
das AssembIeias Legislativas nos Estados,
da Camara Legislativa no Distrito Federal
e das Carnaras Municipais nos Municipios
com 0 auxilio dos respectivos Tribunais
de Contas. [...] E, portanto, urn controle
de natureza politica, no Brasil, mas sujeito
it previa apreciacao tecnico-administra
tiva do Tribunal de Contas competente,
que, assim, se apresenta como orgao tee
nieo, e suas decisoes sao administratrivas,
nao jurisdicionais, como, as vezes, se sus
tenta, it vista da expressao "julgar as con
tas" referida it sua atividade (art. 71, I). A
mesma expressao e tambem empregada
no art. 49, IX, em que se da ao Congresso

Juiz federal substituto Neian Milhomem Cruz

acional compett~ncia para j ulgar unual
mente as contas prestadas peIo Presidente
da Republica, e nem por isso . e dira que
de exerce funcao judiean te.

No mesmo sentido, leciona Jose dos Santos
Carvalho Filho (2007, p. 860), in litteris:

o Tribunal de Contas e 0 orgao inte 
grante do Congresso Nacional que tern
a funcao cons titucio na l de auxilia-lo no
controle financeiro externo da Adrninis
tracao Publica, como emana do art. 71 da
atual Co n ritu icao.

[...]
inciso II do art. 71 atribui ao Tribu

nal de Contas competencia para julgar
as contas dos ad min iS lra dorcs e demais
responsaveis por dinheiros, bens e valo
res publicos da Adrninistracao Direta ou
Indireta, bern como as contas daqueIes
que provocarem a perda, 0 extravio ou
outra irregularidade, causando prejuizo
ao erario, 0 termo j ulgar no texto consti 
tucional nao tern 0 sentido normalmcn te
atribuido aos juizes no exercicio de sua
funcao jurisdicional. 0 sentido do ter
mo e u de apreciar, examinar, analisar
as contas, porque a funcao exercida peIo
Tribunal de Contas na hipotese l~ de carli 
ter eminentement e adm inistra tivn,

Destarte, a ' decisoes do Tribunal de Con
tas tern natureza juridica de ato administrati vo,
sendo inconfundiveis com o. atos judiciais.

ao epor outra razao que a decisoes da
Corte de Contas sao de influente para 0 des
linde das acoes civis por ato de improbidade
administrativa, conforme preconiza 0 art. 2 1,

II, da Lei n° 8.429/92. A proposito, °Col. Supe
rior Tribunal de Iustica ja se manifestou sabre 0

tema, in verbis:

EMENTA: ADMINI TRATIVO. A<::AO
CIVIL PUBLICA. INDICA<::AO DE pRA
TICA DE IRREGUL<\RIDAD ES AD
MINISTRATIVAS. APROVA~AO DAS
CONTAS PELO TRIBUNAL DE CON.
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TAS DA UNIAo. JULGAMENTO DE
NATUREZA ADMINISTRATIVA. VIN
CULA<;AO DAS DEC/SOES JUDICIAIS.
EXCLUsAo DE A PRECIA <;A0 PELO PO
DER JUDICIARIO. IMPOSSIBILIDADE.
POSSIBILIDADE DO PEDIDO. 1. Re
curso especial interposto contra v. Acor
dao que apreciou agravo de instrumento
advindo de Acao Civil Publica intentada
em face de enriquecimento ilicito de ocu
pantes de cargos publicos pertencentes
ao TRT de Alagoas, no exerdcio de seus
misteres. 2. Alegacao dos recorrentes de
falta de causa de pedir e impossibilidade
juridica do pedido, aduzindo que 0 Tribu
nal de Contas da Uniao aprovou as contas
referentes aos periodos que ocupavam as
funcoes dos cargos administrativos apon
tados na inicial, bern como que sao partes
passivas ilegitimas para responderem por
atos praticados pela Comissao de Licita
cao, da qual eram membros, alem de que a
decisaodo Tribunal de Contas, na especie,
embora faca coisa julgada administrativa,
nao tern 0 condao de vincular as decisoes
de cunho judicial. 3. Os recorrentes estao
sendo chamados para responderem pelas
acoes ilicitas previstas nos arts. 10, I, II,
III, V, VIII, IX, XI e XIII, e 11, I, II e IV,
da Lei de Improbidade Administrativa. 4.
o Jato de a Tribunal de Contas da Uniiio
ter aprovado as contas dos recorrentes niio
inibe a atua~iio do Poder [udiciario, vista
que niio se trata de rejulgamento pela Jus
tica Comurn, porque a Tribunal de Contas
eQrgiio Administrativo e niio judicante, e
sua denominaaio de Tribunal e a expressiio
julgar, ambas sao equivocas. E 0 TCU urn
conselho de contas sem julga-las, senten
ciando a respeito delas. Apura a veracida
de delas para dar quitacao ao interessado,
entendo-as como prestadas, a promover a
condenacao criminal e civildele, em veri
ficando 0 alcance. Naohi julgamento,cuja
competencia e do Poder [udiciario, 5. "A
decisaoque aprecia as contas dos adminis
tradores de valores publicos faz coisa jul
gada administrativa no sentido de exaurir
as instancias administrativas, nao sendo
mais suscetivel de revisaonaquele ambito.
Nao fica, no entanto, excluida de aprecia
cao pelo Poder [udiciario, porquanto ne
nhuma lesao de direito pode dele ser sub-

traida. 6. 0 art. 5°, inciso XXXV da CF/88,
dispoe que "a lei nao excluira da aprecia
cao do Poder [udiciario lesao ou ameaca
a direito", 7. A apreciacao pelo Poder [u
diciario de questoes que foram objeto de
pronunciamento pelo TCU coaduna-se
com a garantia constitucional do devido
processo legal, porquanto a via judicial e a
unica capaz de assegurar ao cidadao todas
as garantias necessarias a urn pronuncia
mento imparcial. [...] (grifo nosso).

(RESP 200101935620; ReI. Min. Jose Delga
do.Primeira Turma,DJ 19/1212002, p. 351).

3 0 amplo acessoill [ustica

A garantia fundamental de acesso a justica,
tambern denominada de principio da inafasta
bilidade do controle jurisdicional insculpida
no art. 5°, inciso XXXV, da Carta Republicana
de 1988, assegura que nenhuma lesao ou ame
aca de lesao a direito sera excluida da aprecia
cao do Poder [udiciario.

Cuida-se de garantia constitucional que,
portanto, somente pode encontrar ressalva no
corpo da pr6pria Constituicao Federal.

Com isso, temos que somente duas limita
coes foram impostas pelo Poder Constituinte
Originario a garantia da inafastabilidade do con
trole jurisdicional, a saber:

I) as acoes relativas a disciplina e as com
peticoes desportivas somente podem ser sub
metidas ao [udiciario ap6s 0 exaurimento das
instancias da justica desportiva, consoante
preconiza 0 § 10 do art. 217 da Constituicao

Federal de 1988;
II) as punicoes disciplinares aplicadas no

ambito das Forcas Armadas nao podem ser
impugnadas por habeas corpus, conforme
dispoe 0 § 20 do art. 142 da Lei Fundamen
tal de 1988. No ultimo caso, a jurisprudencia,
vale assinalar, admite 0 rernedio constitu
cional no tocante a afericao da legalidade da
punicao, sendo incabivel tao-somente quanto
ao merito do ato punitivo.

Inexiste, assim, norma constitucional que
exclua os atos emanados da Corte de Contas
do controle exercido pelo Poder [udiciario re
sultante do principio fundamental do amplo

acesso a justica.

4 Limites ill revisao judicial

Seadmitida a ampla e irrestrita revisao judicial
dos atos e decisoes do Tribunal de Constas, com
o que, cabe advertir, nao concordamos, algumas
ponderacoes exsurgem, senao vejamos.

A razao determinante da instituicao das
Cortes de Contas consubstancia-se na neces
sidade de existencia de urn orgao qualificado
para realizar 0 exame tecnico das contas dos
administradores e responsaveis pela aplicacao
do dinheiro publico, dado que a analise feita no
ambito estrito das Casas Legislativas e de cunho
eminentemente politico.

Ademais, se e certo que 0 ato administra
tivo, nao importa de que orgao promane, pode
ser submetido ao crivo judicial, tarnbem e in
dubitavel que nao cabe ao Iudiciario, via de re
gra, reexaminar 0 merito do ato administrativo,
mas tao-somente sua regularidade formal, bern
como a legalidade do ato.

Postas tais premissas, sobressai a ilacao de
que a admitir-se 0 exame do rnerito das decisoes
da Corte de Contas, de modo que ao [udiciario
fosse dado 0 poder de pleno e irrestrito julga
mento, ou melhor, rejulgamento das contas dos
administradores publicos e ate mesmo da fixa
<;:ao de cotas do Fundo de Participacao dos Mu
nicipios - FPM, pouca ou nenhuma utilidade
teria a instituicao de urn orgao tecnico como 0

Tribunal de Contas com a compostura constitu
cional que the e conferida.

Ademais, seria infenso a revisao judicial 0

merito da totalidade dos atos administrativos,
salvo quanta as deliberacoes do Tribunal de
Contas, justamente 0 orgao especializado que
por expressa previsao constitucional detern
dentre outras, a competencia de apreciar as con
tas dos responsaveis pelo erario.

Sendo assim, afigura-se acertada a orien
tacao jurisprudencial firmada no sentido de
que a revisao judicial das decisoes do Tribu
nal de Contas deve ficar adstrita a verificacao
de eventuais vicios que maculem a legalidade
do ato ou comprometam de forma grave sua
regularidade formal.

Significa dizer que 0 principio da ina
fastabilidade do controle jurisdicional nao
pressupoe a possibilidade de rejulgamen-
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to irrestrito das contas dos administradores
publicos pelo Iudiciario, posta ser esta fun
<;:ao imanente, por expressa disposicao cons
titucional, a Corte de Contas.

Ao Iudiciario incumbe perscrutar a legali
dade do processo administrativo levado a cabo
pelo Tribunal de Contas. Assim, e de ser re
conhecido ao Iudiciario 0 poder de anular as
decisoes da Corte de Contas sempre que ma
culadas pelo vicio da ilegalidade ou oriundas
de processo no qual nao tenham sido respei
tadas as garantias do contradit6rio e da ampla
defesa Insitas ao devido processo legal, bern
assim quando houver manifesto malferimento
ao principio da proporcionalidade.

Sobre 0 tema, merece transcricao 0 seguinte
ares to do Col. TRF - I a Regiao, in expressis:

EMENTA:ADMINISTRATIVO.RECUR
SOSFEDERAIS. CONVENIOENTREEN
TIDADESINDICAL E MINISTERIO DA
AGRICULTURA. ACORDAo DO TCU.
REJEI<;:AO DAS CONTAS PRESTADAS
PELO EX-PRESIDENTE DE SINDICA
TO. REGULARIDADE DO PROCEDI
MENTO ADMINISTRATIVO. AUSEN
CIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. ONUS PROBATORIO. 1.

As provas requeridas sao insuscetiveis de
provar os fatos da causa, os quais somente
podem ser provados documentalmente,
por se tratar de materia relativaaprestacao
de contas referente a recursos publicos,
cujas despesas, de forma impostergavel,
tern de ser limpidamente demonstradas. 2.

A revisiio judicial das decisoes do Tribunal
de Contas da Uniiio - TCU nao eirrestrita,
devendo-se limitar ao exame de eventuais
irregularidades Jormais au manifestas ile
galidades. Excepcionalmente, adentra-se
aquestiio substancial atinente aprestacao
de contas (REsp 80.419IMG, Relator Min.
Padua Ribeiro). 3. 0 Recorrente nao se
desincumbiu do seu onus de provar que
o acordao do TCU padece de ilegalidade,
e, bern assim, a correta aplicacao dos re
cursos aos fins a que se destinavam (CPC,
art. 333, I). 4. Caso em que a decisao da
Corte de Contas traz motivacao suficiente
e ampara-se em regular procedimento ad
ministrativo - tomada de contas especial
-, no qual foi assegurada a ampla defesa
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ao ex-Presidente de entidade sindical, 0

qual, porem, nao obteve exito em afastar a
irregularidade constatada na prestacao de
contas. 5. Apelacao do Autor desprovida.
(grifo nosso).

(AC 200038000196496, ReI. Desembar
gador Federal Fagundes de Deus, Quinta
Turrna, e-DJFl de 29/0112010, p. 202).

No mesmo senti do decidiu Eg. TRF - 2"Re-
giao, in verbis:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. DEC1
sAo. TOMADA DE CONTAS. TRIBU

NAL DE CONTAS DA UNIAO. OFENSA
AO PRINCfpIO DA AMPLA DEFESA.
NULIDADE. INEXISTENCIA. ATUA

<;AODOPODERJUDICIARIO.LIMITES.
ASPECTOS FORMAlS. LEGALIDADE.
1- 0 cerne da controversia cinge-se it ve
rificacao de eventual ilegalidade no pro
cesso administrativo e decisao proferida
pelo TCU na tomada de contas especial,
em que restou decidido pela irregular
prestacao de contas do credito recebido a
titulo de subvencao social. II- Nao ha no
caso em tela qualquer violacao ao con
traditorio e it ampla defesa no tramite do'
procedimento administrativo de Toma
da de Contas no TCU. De acordo com
o oficio nO1649/99 (fls. 28 e 131) foram
os autores citados para alegacoes de de
fesa e/ou recolher aos cofres do Tesouro
Nacional a quantia objeto da subvencao,
perrnanecendo, no entanto, inertes. III
Noutro giro, nao comprovam os Autores
que as exigencias contidas no art. 66 do
Decreto 93.872/86 tenham sido atendi
das . Nesse aspecto, oportuno destacar
que 0 juizo a quo concedeu ampla opor
tunidade aos Autores para demonstrar a
aplicacao legal das verbas recebidas em
bolsas de estudo, obras educacionais e
equipamento escolar, por interrnedio de
prova pericial (fls. 395/414). No entanto,
de acordo com 0 proprio laudo pericial
nao restaram comprovadas nos autos
as despesas efetuadas com os recursos
recebidos a titulo de subvencao social.
IV- Inexistem nos autos elementos que
demonstrem de forma inequivoca qual
quer ilegalidade da decisao condenatoria
proferida pelo Tribunal de Contas da

Uniao, no processo n° TC 599.023/1995
3, por vicio em sua motivacao, Onus da
prova que e de incumbencia dos Autores
(art. 333, inciso 1 do CPC). V- Demais, 0

controle judicial dos atos do TCU deve
se limitar aos aspectos tecnico-formais do
processo administrativo, e a razoabilida
de e adequaciio do decisorio prolatado
pelo Tribunal de Contas, ante a instrucao
efetivada, sendo descabida a revisao do
merito em si das decisoes proferidas pe/o
aludido orgiio. VI - Apelo dos Autores
desprovido. (grifo nosso).

(AC 200202010125971, ReI. Desernbar
gador Federal Sergio Schwaitzer, Setima
Turma, DJU 08/09/2008, p. 337) .

Nesse diapasao, cabe registrar 0 julgado do
Eg. TRF - 1" Regiao, relativo acompetencia do
Tribunal de Contas para fixacao das cotas do
Fundo de Participacao do Municipio e a (im)
possibilidade de 0 Iudiciario substituir-se ao
TCU nessa tarefa, in litteris:

EMENTA: TRIBUTARIO E CONSTITU
ClONAL. REPASSE DE VERBAS RELA
TIVAS AO FUN DO DE PARTICIPAGAO
DOS MUNICfpIOS - FPM. COEFICIEN
TE. LEVANTAMENTO POPULACIO
NAL. COMPET£NCIAS DO IBGE E TCU.
ATO ADMINISTRATIVO. INVIABILI
DADE DE CONTROLE JUDICIAL. 1. A
fixacao ou alteracao das quotas referentes
aos fundos de participacao dos Municipios
etarefa que incumbe ao Tribunal de Contas
da Uniiio, cabendo ao IGBE, tao-somente,
a realizacao do levantamento populacional
ou sua atualizacao, 0 fato de 0 TCU de
pender dos dados alcancados pelo IBGE,
para fixar os coeficientes do Fundo de Par
ticipacao dos Munidpios - FPM, nao reti
ra daquele esta sua cornpetencia constitu
cional. 2. A irresignacao quanta ao fato de
que a estimativa populacional do Munici
pio nao expressa mais a verdadeira realida
de fatica nao passa, em momenta algum,
pelo aspecto da legalidade, da moralidade,
ou da razoabilidade do ate administrative,
assim como nao ha de se falar que 0 refe
rido procedimento administrativo - censo
populacional realizado pelo IBGE - tenha
gerado qualquer violacao it ordem juridi
ca ou aos prindpios da moralidade e da

razoabilidade. 3. 0 suposto erro apontado

pelo Municipio diz respeito, tao-sornente,

ao seu numero de habitantes, que, no caso

destes autos, niio tern como fundamento

qualquer vicio de ilegalidade ou afronta aos

principios da razoabilidade e da proporcio
nalidade, de forma a permitir a revisiio e

o controle judicial. 4. A contradicao entre

os nurneros apontados pelo IBGE, ha seis

anos, e os numeros levantados pelo autor

(numero de eleitores, numeros de pessoas

em assentamentos rurais, nurnero de pro

cedimentos ambulatoriais, de alunos rna

triculados) ruio tern 0 condao de autorizar

a declaraciia de ineficacia do censo popula

cional perpetrado pelo IBGE, quanta me

nos conferir ao Poder [udiciario a tarefa de

prever,presumidamente, a populacao atual

do Municipio . 5. Apelacao do autor a que
se nega provimento.

(AC 200336000079256; ReI. Desembarga

dora Federal Maria do Carmo Cardoso,

Oitava Turrna, DJ 07/0712006, p. 12:3).

5 Conclusao

Em epilogo, temos que as decisoes do Tri
bunal de Contas da Uniao tern natureza ad
ministrativa e nao sao excluidas do controle
jurisdicional, em face da garantia fundamental

do amplo acesso ajustica insculpida no art. 50,

inciso XXXV, da Constituican Federal de 1988 e
que, no ponto, nao recebeu qualquer ressalva do
Poder Constituinte Originario.

A assertiva supra, malgrado verdadeira, nao
implica na submissiio dos atos da Corte de Con
tas airrestrita revisao judicial de tal modo a tor

nar inocua a existencia dos Tribunais de Contas.

A revisao judicial e, por conseguinte, pautada
pelas balizas inerentes ao controle do ato adminis
trativo, limitando-se aperquiricao da legalidade

das decisoes do Tribunal de Contas e de sua re

gularidade formal, de modo a serem consentaneas
com a garantia do devido processo legal- inclu
sive na sua dirnensao substancial- que assegura a

ampla defesa e 0 contraditorm a todos os litigantes
na esfera administrativa e judicial (CF/88, art. 50,
incisos LIV e LV).

I Jornada de Dlreito Administrativo
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Aspectos polernicos acerca da atividade de controle do Tribunal de
Contas da unlao em materia de pessoal: decadencia, autotutela, ampla

defesa, manutencao de regime juridico e devolucao de verbas pagas

Resumo: Este breve trabalho pretende analisar

aspectos relevantes dos atos de controle de pesso

al emanados do Tribunal de Contas da Uniao e 0

controle jurisdicional deles quando de seu efetivo

cumprimento pela administracao publica. Serao

feitas abordagens acerca do regime juridico admi

nistrativo, a saber: decadencia para revisao do ato

administrativo, poder-dever de autotutela da ad

ministracao publica, ampla defesa previa na revisao

do ato administrativo, direito amanutencao do re

gime juridico e necessidade de devolucao ao erario

de verbas recebidas. 0 estudo sera feito segundo a

ordem juridica vigente e com base na doutrina e na

jurisprudencia aplicaveis,

Introdu~ao

A Constituicao Federal outorgou ao Tribunal de

Contas da Uniao, como auxiliar do Congresso Na

cional, a nobre funcao de exercer 0 controle extemo

das contas publicas, nos precisos termos do art. 71.

Dentre essas atribuicoes, esta a de, a teor do

quanta estabelecido no inciso III do dispositivo
citado, "apreciar, para fins de registro, a legalida

de dos atos de admissao de pessoal, a qualquer ti

tulo, na administracao direta e indireta, incluidas

as fundacoes instituidas e mantidas pelo Poder
Publico, excetuadas as nomeacoes para cargo de

provimento em comissao, bern como a das con

cessoes de aposentadorias, reformas e pensoes,

ressalvadas as melhorias posteriores que nao al

terem 0 fundamento legal do ato concessorio".

Contudo, aspectos juridicos relevantes previstos

na lei e na Constituicao Federal devem ser observa

dos pelo orgao do Poder Legislativo, quando do jul
gamento desses casos, que passam a ser analisados.

1 Autotutela e decadencla (art. 54 da
Lei n° 9.784/1999)

A Lei n- 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que

regula 0 processo administrativo no ambito da

Juiz federal substituto Regivano Fiorindo

administracao publica federal, estipula, em seu

art. 54, cabeca, 0 seguinte:

Art. 54.a direito da Administracao de anu
lar os atos adrninistrativos de que decorrarn
efeitos favoraveis para os destinatarios decai
em 5(cinco) anos, contados da data em que
foram praticados, salvo cornprovada ma-fe.

Conforme se depreende da leitura do texto,

o ato administrativo que acarrete efeitos favora

veis e passivel de revisao somente no prazo de 5
(cinco) anos, contados da data em que foram prati

cados - no caso de efeitos patrimoniais continuos,

o prazo se inicia do recebimento do primeiro paga
mento (§ 1° do art. 54) - ressalvada a hipotese de

ma-fe existente na pratica do ato.
Assim, na esfera federal, embora 0 art. 53

da citada lei e 0 enunciado de sumula n° 473 do

Supremo Tribunal Federal - STF assegurem 0

principio da autotutela da adrninistracao publi
ca, que a permite anular os atos ilegais ou re
yoga-los, por motivo de conveniencia ou opor

tunidade, deve ela respeitar 0 prazo decadencial

previsto em lei para que 0 anule ou 0 revogue.
E importante ressaltar que os atos emana

dos pela administracao publica federal antes

da vigencia da Lei n- 9.784/1999 tarnbem estao

sujeitos adecadencia.
Conforme assentado na jurisprudencia do

Superior Tribunal de Iustica - STJ caso 0 ato im
pugnado pelo Tribunal de Contas da Uniao tenha

sido editado antes da vigencia da Lei n° 9.784/1999,
o prazo decadencial inicia-se a partir da vigencia

da lei citada, qual seja, 01.02.1999'.

Logo, se 0 ato administrativo foi editado ate
31.01.1999,0 Tribunal de Contasda Uniao ea admi

nistracao publica federal teriam ate 0 dia 01.02.2004

para impugna-lo. Se a impugnacao ocorreu depois

1 STJ, AgRg no REsp l085250/SP e AgRg no Ag
1157156/SP, visualizados em www.stj.jus.br.

desse dia, repise-se, em ato administrativo editado

antes de 01.02.1999, operou-se a decadencia, ressal
vada a hipotese de comprovada ma-fe.

2 Corte de pagamento determinado
pelo Tribunal de Contas da Uniao e
ampla defesa

No controle externo efetuado pelo Tribunal

de Contas da Uniao em materia de pessoal, e

pertinente refletir se e necessario processo ad

ministrativo previo contra 0 servidor prejudi

cado pelo corte de pagamento, em que the seja

assegurado 0 contradit6rio e a ampla defesa.

Numa leitura apressada do art. 5°, LV, da

Constituicao Federal, 0 qual estabelece que aos li

tigantes, em processo administrativo ou judicial,

bern como aos acusados em geral, e assegurado
o contradit6rio e a ampla defesa, com os meios e

recursos a eles inerentes, poderia se chegar acon

clusao de que 0 corte, pelo Tribunal de Contas da

Uniao, em verba recebida pelo servidor, sem que

The tenha sido dada a oportunidade de defesa, se
ria inconstitucional e nao poderia ser feito.

Contudo, e necessario que se analise alguns
pontos sobre esse assunto.

o primeiro deles diz respeito apossibilidade de

o servidor prejudicado discutir em Iufzo a decisao to

mada pela Corte de Contas federal, dado 0 principio
da inafastabilidade da jurisdicao, fixado no art. 50,

XXXV, da CF, que veda alei a exclusao da apreda

<;:ao do Poder Judiciario lesao ou ameaca a direito.

Especificamente em relacao ao Tribunal de

Contas da Uniao, a siimula vinculante n- 3 do

Supremo Tribunal Federal obriga-o a assegurar

o contradit6rio e a ampla defesa quando da de

cisao puder resultar anulacao ou revogacao de

ato administrativo que beneflcie 0 interessado,

excetuada a apreciacao da legalidade do ato de

concessao de aposentadoria reforma e pensao-,

2 Enunciado de sumula vinculante nO 3 do STP: "Nos
processos perante 0 Tribunal de Contas da Uniao as
segura~_-se 0 contraditnrir, e a arnpla defesa quando
da decisao puder resuItar anulacao ou revogacao de
ato adrninistrativo que beneficie 0 interessado, exce
tuada a apreciacao da legalidade do ato de concessao
inicial de aposentadoria, reforma e pensao".
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Todavia, e importante lembrar que a atividade

de controle externo do 6rgao auxiliar do Congresso

Nacional e bastante arnpla e nao se cinge aanalise

de atos administrativos in concreto, ou seja, afetos

especificamente a determinado servidor que tenha

o pagamento de determinada verba questionada.

A Corte de Contas federal analisa, de forma mais

comum, a legalidade do pagamento de determinada

verba em abstrato, isto e, a uma gama de servidores

que estao em uma mesma situacao juridica. Vale di

zer: como a materia e exclusivamente de direito, a si

tuacao pessoal e individual do beneficiario do paga

mento e irrelevante para se averiguar sua legalidade.

Analisa-se tao-somente a correcao do pagamento

feito segundo a ordem juridica vigente.

Nesse tipo de situacao, a ausencia do contra

ditorio e da ampla defesa previos no julgamento

feito peIo Tribunal de Contas da Uniao nao vio

la a Constituicao, porque a questao controversa

nao reside na situacao pessoal do interessado, e

sim puramente na legalidade e nos aspectos ju
ridicos afetos do quanto debatido.

Raciocinar-se em sentido diverso implica

ria 0 engessamento da funcao constitucional do

orgao auxiliar do Poder Legislativo, porque nao

se mostra razoavel, ao se discutir as milhares de

verbas pagas aos servidores da adrninistracao

publica federal, intimar-se todos os eventuais

interessados para se defender, se a situacao pes

soal de cada urn e irrelevante no julgamento.

Obviamente, nao se elimina do eventual

prejudicado 0 direito de questionar os aspectos

juridicos da lesao ou arneaca que en tende sofrer

nas vias ordinarias, dado 0 principio da inafas

tabilidade da jurisdicao mencionado e a lei tam

bern citada do processo administrativo federal.

Porern, em virtude de a materia analisada ser

exclusivamente de direito e nao envolver questoes

de fato, 0 julgamento do Tribunal de Contas da

Uniao, sem que tenha sido dado ao eventual pre

judicado 0 direito aampla defesa, nao e invalido,

Sobre 0 tema, 0 Supremo Tribunal Federal

- STF ja se manifestou e pontuou que 0 processo

adrninistrativo previo so e obrigat6rio, quando do

exercicio de autotutela, se a anulacao do ato envolver

questao de fato. Dessa forma, sua mera retificacao
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para adequa-lo ao principio da legalidadenao neces
sita ser precedida de processo administrative'.

3 Regime juridico e direito adquirido

Controversia que tern sido posta em [uizc
com frequencia e relativa ao argumento de que
o corte de pagamento determinado ao benefici
ario pelo Tribunal de Contas da Uniao violaria
a clausula petrea, prevista na Constituicao, do
dire ito adquirido (CF, art. 5°, XXXVI).

A dinamica da administracao publica muitas
vezes impoe mudancas no regime juridico dos
servidores publicos federais, que faz com que a
legislacao mude com certa frequencia, criando
novas carreiras em substituicao a outras, novas
categorias e classes nos cargos, novos padroes de
remuneracao, extincao de antigas gratificacoes e
criacao de novas, etc.

Nesse intenso regime de mudancas em prol
do aprimoramento da administracao, estara 0

servidor, que se aposentou ou que tenha assu
mido 0 cargo ha mais tempo, sob a egide de urn
outro regime juridico. Com isso, questiona-se
se essas alteracoes promovidas pela lei ou pela
propria Constituicao nao violariam 0 dire ito ad
quirido do interessado.

Nessa seara, 0 STF sedimentou 0 entendi
mento de que nao ha direito adquirido a regime
juridico". Tampouco esta assegurado ao servi
dor a manutencao de determinado regime de
calculo de vencimentos ou proventos, desde
que, obviamente, nao haja reducao da remune
racao, em virtude da clausula constitucional que
veda a irredutibilidade de vencimento.

Assim, por exemplo, se determinado servi
dor, aposentado ou na ativa, tenha incorporado
ao seu patrimonio juridico uma determinada gra
tificacao, mas, por outro lado, a lei tenha alterado
o regime juridico de sua carreira, extinguindo a
gratificacao ate entao auferida, se nao houver re
ducao no valor nominal dos vencimentos ou pro
ventos podera e devera a gratificacao ser cortada,

3 STF, recursos extraordinarios n° 185255 e 247399,
visualizados em www.stf.jus.br.

4 STF, mandado de seguran<;:a n° 24875, visualizado em
www.stf.jus.br.

respeitado 0 prazo decadencial previsto em lei,
em atencao ao principio da legalidade.

Entao, caso haja continuacao da percepcao da
verba, com base no regime anterior, ja revogado,
podera 0 Tribunal de Contas da Uniao declarar
a ilegalidade de seu pagamento e determinar seu
corte, dentro do lustro decadencial, sem que as
sim tenha violado a clausula do direito adquirido.

4 Devolu~ao de verbas pagas e boa-fe
no seu recebimento

Questao frequente e polemica enfrentada
pelo Poder [udiciario e a afeta a deterrninacao
contida nas ordens do Tribunal de Contas da
Uniao de devolucao ao erario dos pagamentos

feitos ao servidor.
A Corte de Contas federal, quando da de

claracao da ilegalidade do pagamento da verba
percebida, tern, em consequencia, determinado
ao orgao, entidade ou ente competente, basea
do no principio que veda 0 enriquecimento sem
causa, que cobre do receptor do montante inde
vidamente pago sua devolucao,

Sobre esse topico, em regra, todo aquele que,
sem justa causa, se enriquecer acusta de outrem,
sera obrigado a restituir 0 indevidamente auferido".

Surge, entao, a questao de se saber se hou
ve justa causa no recebimento da quantia cujo
fundamento juridico que the dava amparo foi
declarado ilegal.

Segundo a ordem juridica vigente, especial
mente no regime juridico administrativo, que
expressamente privilegia a legalidade, a morali
dade, a razoabilidade, a proporcionalidade, a se
guranca juridica e a boa-fe (artigos 2° e 54 da Lei
n° 9.784/1999), devem-se separar as situacoes
decorrentes de mero erro material das oriundas
de rna interpretacao juridica dada ao caso.

Com efeito, quando se verificaque 0 pagamen
to se deu por erro material da administracao, nao ha
obice juridico para sua devolucao,como, por exem
plo, no caso em que 0 servidor receba em duplici-

5 Codigo Civil, art. 884, cabeca: "Aquele que, sem justa
causa, se enriquecer acusta de outrem, sera obrigado a
restituir 0 indevidamente auferido, feita a atualizacao
dos valores monetarios",

dade, por mero erro operacional, urna gratificacao,
urn abono ou urna verba indenizatoria, Nesse caso,
como nao houve intencao em faze-lo e, em conse
quencia,ausente a justa causa,a devolucaose impoe.

Todavia, nos casos em que 0 pagamento se
deu por erronea interpretacao da administracao,
em que esteja presente a boa-fe tanto dela quan
to do beneficiario, que acarretou a consolidacao
juridica daquele status quo, nao parece que seja
razoavel exigir-se a devolucao.

De fato, normalmente em casos que tais, trata
se de verba de natureza alimentar, a qual 0 ordena
dor de despesas acreditava, nos termos da ordem
juridica vigente, ser devida ao interessado. Houve,
assim, justa causa no pagamento e, consequente
mente, ausente esta 0 enriquecimento sem causa.

Por sua vez, 0 Superior Tribunal de Iustica 
STJ - a partir do julgamento do REsp n° 488905
(5a Turma), firmou 0 entendimento pela invia
bilidade de restituicao dos valores pagos errone
amente pela administracao em virtude do desa
certo na interpretacao ou da rna aplicacao da lei,
quando verificada a boa-fe dos beneficiados.

No julgamento do recurso especial referido,
sua excelencia 0 ministro relator Jose Arnaldo
da Fonseca apresentou, nas razoes de decidir,
manifestacao da Advocacia Geral da Uniao
(processo 00400.13771/95-34), a qual pontuou
que "a efetiva prestacao de service, a boa-fe no
recebimento da vantagem ou vencimento, a er
ronea interpretacan da lei expressa em urn ato
formal e a mudanca de orientacao juridica sao
requisitos indispensaveis para que 0 pagamento
feito possa ser considerado valido e, aepoca, de
vido, nao estando sujeito arestituicao".

Apontou, ainda, decisoes do proprio TCU,
as quais flexibilizaram 0 enunciado da sumula
235 daquele orgao", dispensando 0 ressarcimento

6 Sumula 235 do TCD - "Os servidores ativos e inativos,
e os pensionistas, estao obrigados, por forca da lei, a
restituir ao Erario, em valores atualizados, as impor
tancias que lhes forem pagas indevidamente, mesmos
que reconhecida a boa-fe, ressalvados apenas os casos
previstos na Sumula 106 da Iurisprudencia deste Tri
bunal". Essa sumula foi revogada na Sessao Ordinaria
do mesmo Tribunal em 09/05/2007, publieada no DOU
de 11/05/2007. A informacao consta no sitio virtual da
Corte (portal2. teu.gov.br/TCU).
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de valores indevidamente recebidos, mesmo em
hipoteses nao albergadas pela Surnula nv 1067,

quando existente duvida razoavel sobre a correta
aplicacao da norma, houver a boa-fe dos envolvi
dos e ocorrer 0 decurso razoavel de lapso temporal
entre 0 pagamento indevido e a correcao deste.

Nota-se, portanto, que a erronea interpre
tacao dada pela administracao, que propiciou 0

pagamento da verba questionada no TCU, num
ambiente em que esteja presente a boa-fe das
pessoas e dos orgaos envolvidos, nao autoriza a
restituicao, pela razoavel consolidacao da situa
cao juridica ao longo do tempo.

E importante salientar que, em qualquer
caso em que couber a devolucao, seja em virtu
de de erro material, seja em virtude de ma-fe,
a restituicao tera que se dar obrigatoriamen
te nos termos do art. 46 e seguintes da Lei n
8.112/1990, na redacao dada pela Medida Provi
soria n° 2.225-45, de 04/09/2001 8.

7 Sumula 106 do TCD - "0 julgamento, pela ilegalidade,
das concess6es de reforma, aposentadoria e pensao,
nao implica, por si so, a obrigatoriedade da reposicao
das importancias ja recebidas de boa-fe, ate a data do
conhecimento da decisao pelo orgao competente".

8 Art. 46. As reposicoes e indenizacoes ao erario, atua
lizadas ate 30 de junho de 1994, serao previamente
comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pen
sionista, para pagamento, no prazo maximo de trinta
dias, podendo ser parceladas, a pedido do interessado.

§ 1° 0 valor de cada parcela nao podera ser inferior
ao correspondente a dez por cento da rernuneracao,
provento ou pensao,

§ 2° Quando 0 pagamento indevido houver ocorrido
no mes anterior ao do processamento da folha, a repo
sicao sera feita imediatamente, em uma unica parcela.

§ 3° Na hip6tese de valores recebidos em decorrencia
de cumprimento a decisao liminar, a tutela antecipada
ou a sentenca que venha a ser revogada ou rescindida,
serao eles atualizados ate a data da reposicao,

Art. 47. 0 servidor em debito com 0 erario, que for de
mitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou
disponibilidade cassada, tera 0 prazo de sessenta dias
para quitar 0 debito.

Paragrafo unico, A nao quitacao do debito no prazo
previsto implicara sua inscricao em divida ativa.

Art. 48.0 vencimento,a remuneracao e 0 provento nao se
rao objetode arresto,sequestroou penhora, excetonos ca
sosde prestacaode alimentosresultantede decisaojudicial.
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Contudo, 0 procedimento previsto nesta lei
nao pode ser imposto pela administracao publi
ca ao interessado de forma coercitiva.

De fato, conforme fixado pelo STF por oca
siao do julgamento do mandado de seguranca
n- 24.182, cuja relatoria foi do ministro Mau
ricio Correa, seguindo doutrina de Hely Lopes
Meirelles", 0 art. 46 da Lei n- 8.112/1990 dispoe
que 0 desconto em folha e a forma como pode
ra ocorrer 0 pagamento pelo servidor, ap6s sua
concordancia com a conclusao administrativa
ou a condenacao judicial transitada em julgado.

Assim, sob 0 argumento de que ninguem
pode ser privado de seus bens sem 0 devido
processo legal (CF, art. 5°, LIV), nao se aplica a
autoexecutoriedade do procedimento adminis
trativo, porque a cornpetencia da adrninistracao
esta restrita as penalidades de natureza admi
nistrativa, nao alcancando, compulsoriamente,
as consequencias civis e penais, estas sujeitas a
decisao do Poder Judiciario.

Resta, portanto, a administracao, recorrer
as vias ordinarias para obter 0 ressarcimento do
prejuizo apurado em processo administrativo,
caso 0 servidor se recuse a devolucao voluntaria,

5 Conclusoes

Ao exercer a importante funcao constitu
cional de controle externo das contas publicas
na administracao federal, 0 Tribunal de Contas
da Uniao tern 0 poder-dever de apurar e detec
tar as irregularidades eventualmente cometidas,
que violem os prindpios que norteiam a admi
nistracao publica.

9 "E valido 0 desconto em folha inclusive na hipotese
prevista no § 6° do art. 37 da CF, mas, em qualquer
caso, enecessaria a concordancia do responsavel, por
que a Administracao nao pode lancar mao dos bens
de seus servidores, nem gravar unilateralmente seus
vencimentos, para ressarcir-se de eventuais prejuizos.
Faltando-lhes esta aquiescencia, devera recorrer as vias
judiciais, quer propondo acao de indenizacao contra 0

servidor, quer executando a sentenca condenatoria do
juizo criminal ou a certidao da divida ativa (no caso de
alcances e reposicoes de recebimentos indevidos)", em
Comentarios ao Regime Unico dos Servidores Publicos
Civis, Saraiva, 2" edicao, pags, 217/218.

Nessa perspectiva, 0 principio da autotutela
permite a administracao, inclusive na esfera de
pagamento de pessoal, invalidar os atos ilegais,
nos precisos termos do art. 53daLei n- 9.784/1999
e da sumula n° 453 do STF, mas deve respeitar 0

prazo decadencial previsto em lei para que 0 anu
le ou revogue (Lei citada, art. 54), salvo, como a
pr6pria lei menciona, comprovada ma-fe.

Por outro lado, desde que a correcao do ato
administrativo se de em razao de erro material
ou envolva materia unicamente de direito, nao
esta obrigada a Corte de Contas da Uniao a
aplicar 0 contradit6rio e a ampla defesa na ana
lise da questao, dada a abstracao dos aspectos
averiguados, por nao se levar em consideracao
aspectos juridicos particulares dos servidores
publicos eventualmente atingidos pelo corte,
ressalvada, contudo, nos termos da Consti
tuicao Federal e da sumula vinculante n° 3 do
STF, a apreciacao judicial.

Por fim, muito embora nao haja em favor
do servidor a garantia do direito adquirido a re
gime juridico, podendo, de forma arnpla, a lei
revogar determinado regime e criar urn novo,
bern como caber ao Tribunal de Contas rever os
atos de pagamento em desacordo ao regime ju
ridico em vigor, desde que nao haja reducao do
valor nominal dos vencimentos recebidos, nao
cabe a devolucao das verbas recebidas de boa-fe
e que se deram dentro de uma situacao que se
consolidou ao longo do tempo e que se acredita
va ser juridicamente apropriada.

1 Introdu~ao

Este breve ensaio se propoe a analisar a evo
lucao ocorrida na legisla<;:ao e na jurisprudencta
brasileiras para conter a anulacao de atos admi
nistrativos que tenham gerado efeitos favoraveis
aos beneficiarios que agiram de boa-fe.

A analise do terna, sob a perspectiva hist6
rica, desvenda as terrdencias do direito adminis
trativo moderno e a preponderancia, nos dias de
hoje, em algumas situa<;:6es, do principio da se
guranca juridica sobre 0 principio da Iegalidade.

o contlito desses principios acaba por pro
mover urn debate interessante sobre a confianca
depositada peIos administrados nos atos pra
ticados pela Administracan e a necessidade de
que tais atos sejam mantidos, ainda que ilegais,
quando consolidados pelo passar do tempo e
quando comprovada a boa-fe dos envolvidos.

Para que melhor se compreenda 0 tema em
analise, este artigo esta divido em dais capitulos,
sendo que 0 segundo se subdivide em tres, 0 pri
meiro capitulo aborda 0 reconhecimento, pelo
ordenamento juridico brasileiro, do principio da
seguranca juridica como principio que deve reger
da Administra~ao Publica. 0 segundo analisa a
construcao jurisprudencial a respeito do referido
principio desde a Sumula 473 do STF ate os dias
atuais. Em seguida, abre-se oportunidade para dis
tinguir a teoria do fato consumado do principio da
seguranca juridica. Na sequencia, sao exarninadas
as tendencias da jurisprudencia do Supremo ap6s a
edicao da Lei 9.784/99, analisando-seos atos prati
cados depois (3.2) e antes da sua entrada em vigor
(3.3). Por fun, sao feitas as conclus6es do trabalho.

2 0 principio da seguran~a juridica no
ordenamento juridico brasileiro

Di ide a doutrina principio da eguranca
juridica em dua vertentes: uma objetiva e outra
·ubjctiva. Aim, pelo a pecto objetivo, 0 prin 
cipio irnporia limite it retroatividade do ato
administrativos e legislativos, a fim de proteger
a coisa julgada, 0 ato juridico perfeito e 0 direito

adquirido. No que se refere a esse aspecto, e de
se observar que a Constituicao, em seu art. 50,
XXXVI, 0 consagra expressamente.

No tocante ao aspectosubjetivo,0 principio diz
respeitoa protecao da confiancados administrados
no atos prati ado pela dmini tracao c a neces
idade de que tai ato sejam mantido •ainda que

iJcgais, quando n olidad . pelo pa. sar do tempo
e quando comprovada a boa-fe do envolvidos.

Como esclarece Almerico do Couto e Silva:

Modernamente, no direito comparado, a
doutrina prefere admitir a existencia de
do is principios distintos, apesar das estrei
tas correlacoes existentes entre eles. Falam
os autores, assim, em principio da segu

ranra juridica, quando design am 0 que
prestigia 0 aspecto objetivo da estabilidade
das relacoes juridicas, e em principio da
protecao da conjianca, quando aludem ao
que atenta para 0 aspecto subjetivo. Este
ultimo principio (a) irnpoe ao Estado limi
tacoes na liberdade de alterar sua conduta
e de modificar atos que produziram vanta
gens para os destinatarios, mesmo quando
ilegais, ou (b) atribui-Ihe consequencias
patrimoniais por essas altera<;:oes sempre
em virtude da crenca gerada nos benefici
aries, nos administrados ou na sociedade
em geral de que aqueles atos eram legiti
mos, tudo fazendo razoavelmente supor
que seriam mantidos '.

No presente artigo, tratar-se-a do principio
da seguranca juridica em seu aspecto subjetivo.
Dessa forma, quando, no texto, houver referen
cia a tal principio, deve-se sempre ter em mente
a questao da protecao da confianca e. tambem,
da boa-fe dos administrados.

I SILVA, Almerico do Couto. 0 principia da Seguranca
lurldica (Protecaa aConfianca} no Direito Publico Bra
sileiro e 0 direito da Administrar;do Publica de anular
seus proprios atos administralivos: 0 prazo decadencial
do art. 54 da lei do processo administrative da Uniiio
(Lei 9.784/99). Revistade Direito Administrativo n. 237,
julho/setembro de 2004, p. 274.
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No tocante ao principio da seguranr;a juri
dica em seu aspecto subjetivo, observo que nao
esta previsto, expressamente, em nossa Consti
tuicao, como principio que deve reger a Admi
nistracao Publica (d. art. 37, caput, da CF/88).

Apesar disso, na esfera federal, a Lei9.784/99
consagrou, em seu art. 2°, 0 principio da segu
ranca juridica como principio fundamental de
regencia da Administracao e estabeleceu prazo
decadencial para a anulacao de atos administra
tivos que gerem efeitos favoraveis para os desti
natarios, dispondo, in verbis:

Art. 54. 0 direito da Administracao de

anular os atos administrativos de que de

corram efeitos favoraveis para os destina

tarios decai em cinco anos, contados da

data em que foram praticados, salvo com

provada ma-fe.

§ 12 No caso de efeitos patrimoniais con

tinuos, 0 prazo de decadencia contar-se-a
da percepcao do primeiro pagamento.

Como bern anota Almerico do Couto e Sil
va, "0 art. 54 da Lei 9.874/99 expressou, no plano
da legislacao ordinaria, 0 principio da seguranr;a
juridica em regra juridica'".

Antes de a referida lei entrar em vigor, anoto
que nao havia, em nosso ordenamento juridico,
previsao de prazo para a Administracao anular
seus pr6prios atos. Assim, desde que observado
o contradit6rio e a ampla defesa, 0 atos admi
nistrativos poderiam ser anulados a qualquer
tempo, nao se sujeitando adecadencia (cf., por
exemplo, a redacao do art. 114 da Lei 8.112/90:
"A adrninistracao devera rever seus atos, a qual
quer tempo, quando eivados de ilegalidade").

o fato de nao haver lei fixando prazo deca
dencial para anulacao dos atos administrativos
nao decorria, a meu ver, de omissao legislativa.
Na verdade, era uma consequencia direta da he
gemonia, ate entao existente, dos principios da
legalidade e da supremacia do interesse publi
co sobre 0 privado, permitindo que houvesse,
a qualquer mornento, a anulacao de atos ilegais
que causassem prejuizo ao erario.

2 Idem, ibidem, p. 289.

Com 0 passar do tempo, contudo, e, prin
cipalmente, com as transformacoes trazidas
pela Constituicao Federal de 1988, passou-se a
questionar se, de fato, a Administracao poderia
anular seus atos, mesmo depois de varies anos
da sua pratica, especialmente quando os envol
vidos agiram de boa-fe,

E que, se, por urn lado, a Constituicao de
1988 continuou reconhecendo os principios da
legalidade e da supremacia do interesse publico
sobre 0 privado, por outro, consagrou direitos e
garantias individuais.

Fala-se muito em constitucionalizacao do
direito civil', mas tal fenorneno, na verdade, nao
se restringiu a tal esfera do direito.

Como bern destaca Alexandre de Moraes,
"(...) nenhuma das constituicoes anteriores ha
via constitucionalizado os principios e preceitos
basicos do Direito Administrativo de maneira
tao detalhada e completa quanta a atual Cons
tituicao de 1988"4. E continua:

A codificacao constitucional das normas ad

ministrativas possibilitou a consagracao de

uma Teoria Geral do Direito Constitucional

Administrativo, voltada para observancia

dos principios constitucionais basicos e

tendo por finalidade limitar a poder estatal,
prevendo instrumentos de controle e meios

de responsabilizacao dos agentes publicos,
para garantia de transparencia e probidade

na administracao e voltados para 0 combate

acorrupcao.' (grifo nosso)

Assim, mesmo noscamposem queera reconhe
cidaa hegemoniado principioda legalidade, como e
o casodo direitoadministrativo, houveuma mudan
cade enfoquedepoisda Constituicaode 1988.

Dessa forma, os direitos e garantias funda
mentais tarnbem ganham espar;o e passam a ser
considerados em caso de aparente conflito entre
normas constitucionais.

3 FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson.
Direito Civil - Teoria Geral, 4" ed., Lumen Iuris, Rio
de Janeiro, 2006, pp. 20-27.

4 MORAES , Alexandre. Direito Constitucional Admi
nistrativo, 2" ed., Sao Paulo, Atlas, 2005, p. 20.

S Idem, ibidem.

Enesse contexto que surge a Lei 9.784/99 e a
consagrar;ao do principio da seguranca juridica,
que, posteriormente, 0 pr6prio Supremo ja de
finiu como subprincipio do Estado de Direito,
com status de principio constitucional do mes
mo nivel do principio da legalidade 6.

Pelo principio da seguranca juridica (em seu
aspecto subjetivo), reconhece-se, enfim, que nao
pode 0 legislador ou 0 Poder Publico em geral
"fazer tabula rasa das situacoes juridicas conso
lidadas ao longo do tempo", devendo, em todo
caso, avaliar "a boa-fe da pessoa afetada pela me
dida, a confianca depositada na inalterabilidade
da situar;ao e 0 decurso de tempo razoavel'".

3 A constru~ao jurisprudencial a
respeito do principio da seguran~a

juridica: da Sumula 473 do STF aos
acordaos atuais

Ressalto que a ideia da possibilidade de
anulacao de atos administrativos ilegais, como
uma consequencia direta do poder de autotu
tela do Estado, foi consolidada no Enunciado
473 da sumula de jurisprudencia do Supremo
Tribunal Federal, aprovado em 03/12/1969,
que assim dispoe:

A administracao pode anular seus pr6prios

atos, quando eivados de vicios que as tor

nam ilegais, porque deles nao se originam

direitos; ou revoga-los, por motivo de con

veniencia ou oportunidade, respeitados os

direitos adquiridos, e ressalvada, em todos

os casos, a apreciacao judicial.

Analisando os precedentes que deram ori
gem ao enunciado, verifica-se que nao houve dis
cussao, na epoca, a respeito de prazo que a Admi
nistracao teria para rever seus atos, sendo clara
a ideia de que isso poderia acontecer a qualquer

6 M. 24161l, Relator ta ): Min. Ellen Gracie, Relator(a) pI
Acordao: Min . ilmar Mendes, Tribunal Pleno, julga
Jo em 05/02 /2004. DJ 17-09-2004.

7 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocencio Martires
e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito
Constitucional, 2"ed., Sao Paulo, Saraiva, 2008, p. 487.

tempo, ja que "do ato ilegal nao nasce direito"
(RE 27.0311SP, Relator Ministro Luiz Ganotti).

Assim, ate a Lei 9.784/99 entrar em vigor,
a verdade e que nao havia na lurisprudencta
do Supremo discussan acerca do principio da
seguranca jurfdica.

3.1 A teoria doJato consumado e 0 principio
da segurancajuridica

Nesse ponto do artigo, vale destacar que 0

principio da seguranca juridica nao guarda rela
r;ao com a "teoria do fato consurnado", a qual, em
bora totalmente inconsistente, tern sido adotada
com frequencia por nossos tribunais e pelo pro
pio Supremo ha muito tempo (cf. RE 85.179/RJ,
relator Ministro BilacPinto, DJ de 01.12.1977).

Ressalto que a referida teoria foi constru
ida para tentar amenizar os efeitos da demora
do Iudiciario em rnanifestar-se defInitivamente
sabre urn caso, mas nao para conter a anula<;:ao
de atos administrativos ilegais tendo em vista 0

passar do tempo e a boa-fe dos envolvidos.
Atualmente, percebe-se uma tentativa de

utilizar 0 principio da seguranca juridica para
dar mais respaldo a teoria do fato consumado
(cf. STF, MC 2.900/RS, relator Ministro Gilmar
Mendes), como se isso fosse possivel. Com a de
vida venia dos entendimentos em sentido con
trario, assim como a eminente Ministro Mo
reira Alves, nao considero que tal construcao
seja adequada8 e, adernais, diminui 0 valor do

8Cf. voto do Ministro Moreira Alves no AgRG 120.893,
em que afirma: "1. Nao desconheco que esta Corte tern,
vez por outra, admitido par fundamento juridico que
nao sei qual seja - a denominada teoria do fato consu
mado, desde que se trate de situacao ilegal consolidada
no tempo quando decorrente do deferimento de limi
nar em mandado de scguran a.2. J. mais oll1partilhci
es c enlcndimento que le a premlar quem ndo rem
direito pelo (<110 liio .() d urn JUIW .ingutnr ou urn
Tribunal retardar xageradn e inju Ii I • damenle 0

julgarnento em deflnirlvo de um manti do de seguran 
<;<1 em que oi .onccd lda Iimtnar, rncdida provisor!a,
por natureza . ou J a dcrnoru 11.1 desconstltutcao do
ato adrnin istraj j 0. ' rati ado pM Iorcade liminar pos 
teriorm nte (a " da , r 'suhar de lentldac da maquilm
admini ' l , Ih·a". (AI 120893 gR, Primeirn Turma,
julgadn em 09/1011987, DJ 11 -12-198 7)
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principio da seguranca juridica que, a meu ver,
nao pode ser utilizado pelo [udiciario para con
validar situacoes manifestamente ilegitimas que
tenham sido momentaneamente amparadas por
decisao liminar, especialmente quando a Admi
nistracao foi diligente e promoveu a anulacao
do seu ato ilegal a tempo e modo certos.

3.2 A jurisprudencia depois da Lei 9.784/99

Depois da Lei 9.784/99, epreciso distinguir
duas situacoes. Em se tratando de atos praticados
apos a sua entrada em vigor, parece nao ~aver du
vidas entre os magistrados de que se aplica 0 seu
art. 54, nao havendo que se fazer "qualquer pon

deracao entre 0 principio da legalidade e 0 da.s~
guran<;:a [uridica'". Assim, "cabera apenas ao JUlZ

ou ao aplicador da regra declarar a decadencia
reconhecendo a extincao do direito Ii anulacao do
ato e de todos os seus efeitos, em qualquer tempo,
no passado e no futuro"!". Nesse sentido:

EMENTA: SERVIDOR PUBLICO. Fun

cionario (s) da Empresa Brasileira de Cor

reios e Telegrafos - ECT. Cargo. Ascensao
funcional sem concurso publico. Anu

lacao pelo Tribunal de Contas da Uniao
_ TCU. Inadmissibilidade. Ato aprovado
pelo TCU hi mais de cinco (5) anos. Ino

bservancia do contradit6rio e da ampla
defesa. Consumacao, ademais, da deca

den cia administrativa apos 0 quinquenio

legal. Ofensa a direito liquido e certo. C~s

sacao dos acordaos, Seguranca concedida
para esse fim. Aplicacao do art. 5°, inc. LV,

da CF, e art. 54 da Lei federal n° 9.784/99.

Nao pode 0 Tribunal de Contas da Uniao,
sob fundamento ou pretexto algum, anu

lar ascensao funcional de servidor opera
da e aprovada hi mais de 5 (cinco) anos,

sobretudo em procedimento que lhe nao
assegura 0 contraditorio e a ampla defesa.

(MS 26628, Relator(a): Min. CEZAR

PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em

17/12/2007, DJe-031 22-02-2008)

9 SILVA, Almerico do Couto, op. cit., p. 290.

10 Idem, ibidem, p. 293.

3.3A aplicabilidade doprazodecadencial
previsto na Lei9.784 paraosatos . A •

administrativos praticados antes da sua vlgenCla

Quanto aos atos praticados antes da entrada
em vigor da Lei 9.784/99, observo que hi forte
oscilacao na [urisprudencia sobre 0 que deve ser
feito: aplicar ao caso 0 prazo decadenci.al do ar~.

54 a partir da data de publicacao da lei ou apli
car 0 principio da seguranca juridica?

Em diversos precedentes ja se manifestou 0

Supremo Tribunal Federal no sentido ~e que in
cide 0 prazo decadencial previsto na LeI9.784/99
mesmo para a revisao de atos administrativos pra
ticados antes da sua entrada em vigor, sendo que
o seu termo inicial, nesse caso, econtado a partir
da publicacao da referida lei. Nesse sentido:

EMENT A: RECURSO ORDINARIO EM
MANDADO DE SEGURANGA. DIREI
TO ADMINISTRATIVO. ANISTIA [LEI

N. 8.878/94]. REVOGAGAO POR ATO
DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTI
GA APOS PROCESSO ADMINISTRATI
VO QUE TEVE CURSO EM COMISSAO
INTERMINISTERIAL. POSSIBILIDADE.
SUMULAS 346 E 473 DO STF. DECA
DENCIA. INOCORRENCIA. CONTA
GEM DO PRAZO QUlNQUENAL A
PARTIR DA VIGEN CIA DO ARTIGO 54
DA LEI N. 9.784/99 [1°.2.99]. CERCEA
MENTO DE DEFESA. VIOLAGAO DO
CONTRADITORIO E DA AMPLA DE
FESA. INOCORRtNCIA. RECURSO IM
PROVIDO. 1. A Adrninistracao Publica
tern 0 dire ito de anular seus proprios atos,
quando ilegais, ou revoga-los por motivos
de conveniencia e oportunidade [Sumulas
346 e 473, STF]. 2. 0 prazo decadencial es
tabelecido no art. 54 da Lei9.784/99 conta
sea partir da sua vigencia n0. 2.99J, vedad~

a aplicacao retroativa do preceito_par~ 11.
mitar a liberdade da Administracao Publi
ca. 3. Inexistencia de violacao dos princi
pios do contraditorio e da ampla defesa.
Todos os recorrentes apresentaram defesa
no processo administrativo e a decisao da
Comissao Interministerial con tern todos
os elementos inerentes ao ato adminis
trativo perfeito, inclusive fundamentacao
pormenorizada para a revogacao do be-

neficio . Recurso ordinario a que se nega
provimento.

(RMS 25856, Relator(a): Min. Eros Grau,
Segunda Turma, julgado em 09/03/2010,
DJe-086 14-05-2010)

Por vezes, contudo, esse entendimento nao
esatisfatorio.

Assim, tendo em vista 0 principio da segu
ranca juridica, ja se percebe uma mudanca de
orientacao no Supremo, quanta aaplicacao do
prazo decadencial da Lei9.784/99, a partir de sua
entrada em vigor, pelo menos, em alguns casos.

Observo que 0 Supremo Tribunal Federal
passou a adotar 0 principio da seguranca juri
dica para decidir a respeito de anulacao de atos
praticados antes da entrada em vigor da Lei
9.784/99, sendo que, em alguns casos, a meu ver,
com pertinencia (MS 24268/MG), e. em outros
nem tanto, tendo em vista que utilizado como
respaldo ateoria do fato consumado acima cri
ticada (MC 2.900/MG eMS 22.357/DF).

No julgamento do MS 24.268/MG, cui
dava-se de mandado de seguranca impetrado
por pensionista que teve sua pensao cancelada
pelo Tribunal de Contas da Uniao dezoito anos
depois de sua concessao, ocorrida em 1984.
Transcrevo abaixo a ementa do acordao profe
rido no MS 24.268/MG, que teve como relator
o Ministro Gilmar Mendes:

EMENTA: Mandado de Seguranca. 2.
Cancelamento de pensao especial pelo
Tribunal de Contas da Uniao, Ausencia de
cornprovacao da adocao por instrumento
juridico adequado. Pensiio concedida ha
vinte anos. 3. Direito de defesa ampliado
com a Constituicao de 1988. Ambito de
protecao que contempla todos os proces
sos, judiciais ou administrativos, e nao se
resume a urn simples direito de manifes
tacao no processo. 4. Direito constitucio
nal comparado. Pretensao atutela juridica
que envolve nao so 0 direito de manifesta
cao e de informacao, mas tarnbern 0 direi
to de ver seus argumentos contemplados
pelo orgao julgador. 5. Os principios do
contradit6rio e da ampla defesa, assegu
rados pela Constituicao, aplicam-se a to
dos os procedimentos administrativos. 6.
o exercicio pleno do contradit6rio nao

I Jornada de Direito Adminlstrativo

se lirnita agarantia de alegacao oportuna
e eficaz a respeito de fatos, mas implica a
possibilidade de ser ouvido tarnbem em
materia juridica. 7. Aplicacdo do principio
da seguranra juridica, enquanto subprinci
pio do Estado de Direito. Possibilidade de
revogarao de atos administrativos que nao
se pode estender indefinidamente. Poder
anulatorio sujeito a prazo razoavel. Neces
sidadede estabilidadedassituacoescriadas
administrativamente. 8. Distincao entre
atuacao administrativa que independe da
audiencia do interessado e decisao que,
unilateralrnente, cancela decisao anterior.
Incidencia da garantia do contraditorio,
da ampla defesa e do devido processo legal
ao processo administrativo. 9. Principio da
confianca como elemento do principio da
seguranca juridica. Presenca de urn com
ponente de etica juridica. Aplicacao nas
relacoes juridicas de direito publico. 10.
Mandado de Seguranca deferido para de
terminar observancia do principio do con
traditorio e da ampla defesa (CF art. 50LV)
(MS 24268, Relator(a): Min. Ellen Gra
cie, Relator(a) pi Acordao: Min. Gilmar
Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
05/02/2004, OJ 17-09-2004)

Parece que a opcao adotada pelo Supremo
de decidir as questoes anteriores aLei 9.784/99
com base no principio da seguranca juridica e
mais correta e adequada do que adotar a regra de
que 0 prazo decadencial estabelecido no art. 54
da Lei 9.784/99 conta-se a partir da sua vigencia,
Como bern anota Almerico do Couto e Silva,
"as situacoes que se constituiram anteriormen
te aentrada em vigor do art. 54 da Lei 9.784/99
devem ser solucionadas a luz do principio da
seguranca juridica, entendido como principio
da protecao aconfianca, ponderado juntamente
como principio da legalidade"!',

Seguindo esse mesmo entendimento, no
julgamento do MS 25116/DF, 0 Ministro Cesar
Peluso destacou que:

(oo.) 0 art. 54 da Lei 9.784/99 teria vocacao
prospectiva, ou seja, 0 prazo de 5 anos
nele flxado teria seu termo inicial na data

II Idem, ibidem, p. 309.
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em que a lei cornecou a viger. Entretanto,
frisou que a vigencia do principia consti
tucional da seguran~a juridica seria bem
anterior it Lei 9.784/99 e ele e que tornaria
compativel com a Constituidio 0 art. 54
desse diploma quando confrontado com 0

principio da legalidade. Dessa forma, as si
tuacoes que se constituiram anteriormente
it entrada em vigor ao art. 54 deveriam ser
solucionadas it luz do principia da segu
ran~a juridica, entendido como 0 principia
de protecao it confianca ponderado justa
mente com 0 principia da legalidade. Ao
salientar que a aposentadoria se dera em
1998, concluiu que a sua invalidacao, em
2004, ofenderia os principios da seguran~a

juridica e da boa-fe na exata medida em
que tenderia a desfazer uma situaciio ju
ridica estabi/izada por prazo razoavel e de
vital importancia para 0 servidor, 0 qual se
aposentara na presuncao de validez do ato
administrative'? (grifo nosso).

Note-se que, a prevalecer 0 voto do Minis
tro Cezar Peluso no precedente acima citado,
havera verdadeira rnudanca de rumo na juris
prudencia do STP.

Observo que 0 caso em questao diz respeito
a ato administrativo que 0 Tribunal considerava
complexo (ato de concessao de aposentadoria),
hipotese em que, em outras ocasioes, ele ja tinha se
manifestado contrario aaplicacao do prazo deca
dencial do art. 54 da Lei9.784/99 antes do registro
do ato pelo TCD (ef., nesse sentido, MS 24.859,
Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal
Pleno, julgado em 04/08/2004, DJ 27-08-2004).

Assim, a nova orientacao pode representar
urn avanco na analise do tema, com a adocao do
principio da seguran<j:a juridica para resolucao
de casos ocorridos antes da entrada em vigor da
Lei 9.784/99, cabendo ao juiz, portanto, avaliar,
no caso concreto, se tal principio ou 0 principio
da legalidade deve preponderar.

Eevidente que, para esses casos, como afir
rna Almerico do Couto e Silva, "0 art. 54 da Lei
9.784/99 deu a medida do que seria 'prazo ra-

12 Informativo STF 589, de 31 de maio a 4 de junho de
2010, Prazo para Registro de Aposentadoria e Princi
pios do Contraditorio e da Ampla Defesa.

zoavel' para influir no juizo de precedencia do
principio da seguran<j:a juridica sobre 0 da le
galidade, no cotejo ou balancing test entre esses
dois principios, em face da prolongada inacao
da Administracao Publica no que diz com 0

exercicio do seu poder - (que para nos e urn
d I "13poder-dever) - e autotute a .

4 Conclusao

Embora sem a pretensao de esgotar 0 as
sunto, apos abordar as tendencias seguidas pela
jurisprudencia do STP na aplicacao do princi
pio da seguran<j:a juridica, e possivel anotar as
seguintes conc1us6es:

a) 0 prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei
9.784/99 somente se aplica para os atos administra
tivos editados depois de sua entrada em vigor;

b) para os atos anteriores a essa data, consi
derando que nao havia prazo decadenciallegal
mente previsto, a melhor ideia eaplicar 0 princi
pio da seguran<j:a juridica que, certamente, deve
ser ponderado com 0 principio da legalidade;

c) nesses casos, apesar de nao ser possivel
aplicar 0 art. 54 da Lei 9.784/99, deve 0 prazo
nele previsto servir de parametro no momenta
da ponderacao entre 0 principio da seguran<j:a
juridica e 0 da legalidade; e

d) 0 principio ciaseguran<j:a juridica nao deve
ser utilizado para respaldar a teoria do fato con
sumado, a qual nao tern fundamento juridico.

13 SILVA, Almerico do Couto, op. cit., p. 310.

Um pouco mais e estards morto. E niio
conseguiste ainda ser simples nem tran
quilo, nao venceste 0 erro de imaginar que
te possam ser nocivas as coisas exteriores,
ruio adquiriste a benevolencia para com
todos nem a certeza de que a sabedoria
consiste apenas em agir com justica!

Marco Aurelio!

(...)

Ioao calcouas botas de solado de pneu ja sem
vincos e tomou do chapeu de pallia moldado
apropria cabeca,bern seguro por urn cadarco
transpassado sob 0 queixo. Como de costu
me, olhou-se no espelho sem ver a si mesmo.
Apenas conferiu possiveis aberracoes nas
roupas. 0 bigode, motivo unico de maiores
cuidados, fieara noutros tempos, quando
ainda havia 0 olhar atento da esposa Por urn
segundo sentou-se na cama, curvou 0 tronco.
Lembrou das teimosias e dos beijos de boa
noite. Lembrou dos passeios de maos dadas.
Sorriu discretamente, sem destreza. Nurn ges
to matuto, rocou a mao grossa no travesseiro,
como quem tateia 0 desconhecido.

A solidao e a idade avancada obrigavam Toao
a buscar auxilio para locomover-se. Ta nao
contava tambem com seus filhos, homens
feitos, casados, distantes, Naq uele d iu, como
fazia frequentemente havia alguns anos,
Ioao iria ao ho pital un iversitario da cidade
para tratar dos rins. Era local ameno, costu
meiro para Ioao. Conhecia a todos e todos 0

conheciam. Passava horas a conversar com
lana, enfermeira que the garantia assistencia,
Acertara viagens ao hospital com certo taxis
ta da regiao em troca de pa rte da sua aposen
tadoria. Os unibus erarn perigosos, pensava
[oao, alern de con fusos em seus trajetos,

Durante 0 percu rso, 0 chofe r perguntou se
Ioao estava muito cansado, puis assim apa
rentava. Respondeu que nao, Procurou ex
plicacoes de mera cordialidade, mas nao as

I AURELIO, Marco. Meditacoes. Livro 4, XXXVII. Tex
to integral. Sao Paulo: Martin Claret, 2003.

Juiza federal substituta Vanessa Curti Perenha Gasques

encontrou. Tampouco se importou em esfor
car-se. Pensou novamente em sua mulher.

Ioao e 0 motorista combinaram 0 retorno
para quatro horas mais tarde. Foi-se 0 taxi.
Ioao observou-o partir e sentiu que nao havia
medo naquele hornem, como se a despedida
fosse coisa infantil, desnecessaria, Sua mulher
tarnbemnao se despedira. Pensou que talvezas
despedidas, tao importantes para Ioao,fossem
fraquezas da velhice. 0 carro perdeu-se entre
os predios,Ioao enxugou os olhos e caminhou
vagarosamente ate a porta de entrada.

Ioao nao pode entrar. 0 seguranca apontou
urn letreiro explicativo, mas Ioao nao sabia
ler. La de dentro, ao notar toda a agitacao,
[ana fez sinal que a esperasse. A enfermeira
apertou entre as maos 0 rosto arido de Ioao:
esq ueceramde avisa-10,meubern,bradouela.
Explicou-lhe que 0 hospital agora era somen
te dos alunos. Nao fora decisao dela, frisou.
o chefe decidira. Por ela, disse, Ioao sempre
seria atendido ali. Ele sugeriu que entao 0

atendesse, nao contaria a ninguern. Ela riu
se e pediu licenca, emergencias a esperavam.
Ioao nao sabia aonde ir. Rogou-lhe urn ulti
mo momento, urna solucao, 0 seguranca
sugeriu 0 pronto-socorro municipal.

Ioao caminhou ate a calcada, Sentou-se no
chao com dlflculdade. Faltavarnpouco mais
de tres ho ra . e meia para 0 taxi ta aparecer.
o sol forte nao impediu qu e Ioao tirasse 0

chapeu. Estava ofegante. Pensou na esposa
e no pronto-socorro. Como seria por la,
como seriam as enfermeiras? Pensou em
[ana com carinho, afinal, ela devia ter ra
zao, [oao sentia fugir-lhe 0 ar, 0 corpo dor

mente. Cerrou os olhos e deitou-se. Sentiu
alguem the amparar a cabeca, Era urn ca
rinho familiar. Ele tentava enxergar, mas
nao conseguia. Por fim, deram as maos e ali
permaneceram por urn born tempo. S6s.

(...)2

2 Fragmento de texto nao publicado de autor brasileiro,
amigo pessoal, cuja identidade, a pedido dele proprio,
sera aqui carinhosamente preservada.
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A ficcao retrata urn cidadao em completo de

samparo. E possivel ao jurista, diante. da .leitura,

entender que 0 poder publico, num pnmelro mo~

mento, por meio de ato administrativo, o~ereceu.a

populacao atendimento medico no hos~ltal um

versitario da cidade; noutro, anos depois, retro

cedeu sem oferecer segunda opcao, sem criar via

altemativa que amparasse cidadaos naturalmente

dependentes da instituicao, muitos deles em tra

tamento intensivo. Foi 0 caso de Ioao, E quantas

pessoas, como 0 personagem do texto, s_ofre~ com

os retrocessos sociais? Quantas delas sao pnvadas

dos poucos services essenciais que sustentam os

pilares frageisda politica social brasileira?

Os retrocessos sociais provavelmente ocor

riam desde as primeiras organizacoes humanas.

Reconhecer em outro ser humano 0 proprio

destino e as proprias limitacoes e nao estabele

cer novos parametres de julgamento, isto e, nao
vislumbra-lo mais tarde como inferior ou dispen

savel, e virtude que pode perdurar ate hoje, mas

unicamente por conviccoes individuais, sejam

elas religiosas ou empiricas, ou ate, quem sa~e,

ambas. Na medida em que 0 homem se orgamza

socialmente, estabelece tarefas, designa posses e

imp6e deveres, ell.' passa a enxergar seu se~elhan

te como mero instrumento de desenvolvimento

economico. Trazendo por analogia as palavras de

Pasukanis, "(...) 0 aparelho do poder de Estado

foi sempre criado pela classe dominante (...)", e

"Quando urn homem se encontra subjugado ao

poder de urn outro, isto e, quando e escravo, seu

trabalho deixa de ser criador e substancia de valo

res.", ou seja, reconhece-se urn dominio, percebe

se a possibilidade de abstrair do ser humano sua

grandeza e transforma-lo em merca~ori~.3Desse

modo, retrocede socialmente pela pnmelra vez 0

homem, quando passa a negar e sobrepujar seAu
semelhante, nao exatamente no contexto burgues

de Estado, apesar da referencia a Pasukanis, mas

na cria<;ao da mais repugnante condi<;ao legal

mente reconhecida: a escravidao.

Eobvio que embora muitas ideias pertinentes

ao objeto deste artigo perten<;am a grandes pensa-

3 PASUKANIS,E. B.A teoria geral do direito e 0 marxis
mo. Rio de Janeiro: Renovar, 1989, p. 114 e 127.

dores e profundos interpretes do capitalis~o e.do
Estado baseado na propriedade privada, haja vista
a notoria fundacao do nosso sistema jurisdicional,

aqui nao se fara mais que referenda-las, com? fo~0
caso de Pasukanis. Ademais, este breve ensaio nao

faz qualquer defesa bo1chevique, lon~e dis~o, mas
prop6e olhar ceticoem relacao ao pe~go da msegu

ranca juridica e aos excessos provem~ntes de q~al

quer regime, no nosso caso 0 capitallst~. As raizes

burguesas definidoras da nossa econorruae,.conse
guintemente, do nosso direito geram matenal para

intenso e largo debate, que se faz necessario noutro

espaco. Neste, ater-nos-emosa importancia do ~on

troll.'jurisdicional dos atos discricionarios profendos

pela administracao publica, 0 que pode tomar 0 bra

<;0 mecanicoda lei mais maleavel, ~ai~ humano.
A formacao jurisdicional brasileira encontra

se em constante evolucao, como deve ser qualquer
acontecimento social, com seus problemas e avan

cos, 0 Brasil, a partir do momenta em que se tor

nou colonia portuguesa, transformou-se em pro~

priedade, em posse, em empreendimento. ~q~l

falamos novamente em escravidao, agora dos indi

genas nativos e dos negros trazidos de fora. ~ d~rei.

to brasileiro, segundo Claudio Valentim Cristiani,

ao contrario do direito dos povos antigos, "nao foi
obra da evolucao gradual e milenaria de uma expe

riencia grupal", mas "fez com que tUd~ surgi~sede
forma imposta e nao construida no dia-a-dia das

rela r6es sociais, no embate sadio e construtivo das
Y . ( )" 4posi<;6ese pensamentos divergente~ .:. :
De acordo com 0 artigo de Cnstlam, a buro

cratiza<;ao do Brasil no periodo colonial foi fei~a

por especialistas portugueses, trazidos para doml

nar e isolar os anseios sociais. Segundo 0 autor,
os burocratas, que deveriam tomar-se intocaveis,

envolveram-se com a popula<;ao de diversas ma

neiras. 0 resultado disso podemos ver enraizado
ate hoje: urn sistema burocratico e nepotista, dis

tante das necessidades humanas.5

Em razao desse sistema outrora parcial e entra

nhado nos interesses da aristocracia colonial, con

vivemos hoje com diversas dificuldades inerentes

4 WOLKMER, Antonio Carlos. Fundamentos de Hi~t6

ria do Direito / Antonio Carlos Wolkmer (orgalllza
dor), 5. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 399.

5 Idem, p. 407 e 408.

as funcoes jurisdicionais no Brasil. Porern, como

bern comenta Cristiani, e 0 que nos verdadeira
mente inter a ne Las breves palavra • () modelo

juridico que hi. toricamente prosperou nao impe

de que 0 atuais operado res do direito dinamizem

u, a<;oe e transformem a realidade." proibicao

do retrocesso ante con troll' jurisdiciona] do. atos

administrativos ccertamente mai urn avanco no

pro esso de evolucao social. pois repre. enta salva
guarda contra acoes despoucas ou irrcsponsdvets

que ponham em risco a egurano re ervada aos
direitos fundamentais.

Rudolf Von Ihering, em A luta pelo direito,
conta 0 caso de certo juiz que, diante de urn pro

cesso de valor monetario irrisorin, oferece ell.'

mesmo pagar a quantia ao demandante da acao,

A recusa, 0 magistrado irrita-se. Iustica nao se

trata de numeros. E 0 direito e instrumen to

concreto para a sua realizacao, E inconcebivel

que urn magistrado rente diminuir a honra de

alguem par coma do valor do litigio. Ihering en 
sina que a "defe a do direito e um dever para

com a soci dade". Para °autor, quando lui vio
lacao de urn direito particular, elrnpre cindivel ,
. o b pena de in seguranca juridica. que a virirna

bu 'que anar a inju tica , porque "quem dcfende

o ell direito, defende tambem na e fera estreita
de sc direilo. todo 0 direito"7.

Para que 0 cidadao possa defender seu direito,
enecessario urn controle em tomo do direito ad

quirido, do ato jundico perfeito e da coisa julgada.

A propria Carta PoJitica preve, em,seu artigo 5\). in

ci,so J XXVI. exatamcnte que "a lei mio prejudicani
o direito adquirido, 0 ato juridico perfeil e a coisa

julgada". esses temlO , torna- e po sivel disponi 

bilizara 0 iedade urn L tema juri 'dicional 'egum ,

capaz de prever cornportamentos e confenr estabi

lidade ocia1. cidadao. nao mais refem da lacuna

geradora de arbitrio e inconsequencia, pode con

fiar na for<;a das decis6es estaveis e duradouras.

elso Antonio Bandeira de Mello a 'evera
que "nenhuma Ie. ao ou amea~a a direito podera

ser subtraida aapre iac;ao do poderjudiciario (art.

6 Ibidem, p. 410 e 411.

7 VON IHERING, Rudolf. A luta pelo direito. 13. ed. Rio
de Janeiro: Forense, 1994.
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5\), XX-X ), Nem m uno a lei podc eXlC;'p hilI."

este pre .eito, poi. a tann . 0 di positivlI men III

na 10 opoe in mperavelembargo". " lloutr ) pOlllu,

que "a prorecao judi ialea forma p In JUi I
rante a lcgitimidade, a dizer, e0 rneio pOl' -uja v I

se assegura a consonancia dos comportamentos

com os ditames normativos". Mello ainda enfati
za 0 prin Ipio da legalldade, 0 qual veda qualquer

acao da admini tracao publica que seja contraria
ao ordenamento juridico."

Ensina Hely Lopes Meirelles que os atos dis
cricionarios, assim como toda a atividade adrni

nistrativa, devem ter como fim 0 bern comurn. 0

interesse social. Nas palavras do jurista, 0 adminis-

8 MELLO, CeIso Antonio Bandeira de. Curso de direi
to administrativo. 21. ed., rev. e atual. ate a Emenda
Constitucional 52, de 8.3.2006. Sao Paulo: Malheiros,
2006, p. 912 e 913. De acordo com 0 professor, os atos
administrativos que carregam a vontade do Executi
vo devem seguir a lei vigente. Nao ha, para ell', com
ponentes suficientes que legitimem 0 ato adminls
trativo simplesmente por nao ser ofensivo alei. Essa
interpreta<;:ao pode ser por demais subjetlva, 0 que
daria margem a acoes irresponsciveis. Seria necessa
ria a pratica baseada em normas permissivas. Ele cita
Fritz Fleiner: "Administra<;:ao legal, entao, e aquela
posta em movimento pela lei e exercida dentro dos
limites de suas disposi<;:6es"; Seabra Fagundes: "Ad.
ministrar e aplicar a lei de offcio"; e Cirne Lima: "Jaz.
consequentemente, a Administra<;:ao Publica debaixo
da Iegisla<;:ao que deve enuncial' a regra de Direlto".
Mais adiante, 0 autor condui que "Para ter-se como
liso 0 ato nao basta que 0 agente alegue que operou
no exercicio de discri<;:ao, isto e, dentro do campo de
alternativas que a lei the abria. a juiz podera. a ins
tancias da parte e em face da argumenta~ao pOI' ela
desenvolvida, verificar, em exame de razoabilidade,
se 0 comportamento administratlvamente adota
do, inobstante contido dentro das possibilidades em
abstrato abertas pela lei. revelou-se. in concreto, res
peiloso das circun 'tancias do caso e deferente para
com a t1nalidadc I norma aplicada. Em consequen
cia deSla a ali, - (I , 0 Judiciario podera conduir, em
despeito de estar em pauta providencia tomada com
apoio em regra outorgadora de discri<;:ao, que, naque-
Ie caso especifico submetido a seu crivo, a toda evi
dencia a providencia tomada era incabiveI, dadas as
circunstancias presentes e a finalidade que animava
a lei invocada. au seja, 0 mero fato de a lei, em tese,
comportar 0 comportamento profligado em juizo
nao seria razao bastante para assegurar-Ihe legitimi
dade e imunizci-lo da censura judicial".
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trador deve manter seus atos administrativos nos

limites do caminho da coletividade, com objetivos

sociais claros, sob pen a de tornar 0 ato ilegal por

desvio de finalidade. Advoga ainda que os desres

peitos pelos limites controladores do ato discricio

nario devem ser apreciados pela Administracao

Publica ou pelo Poder Iudiciario. Para 0 autor,

"Erro e considerar-se 0 ato discricionario imune

a apreciacao judicial, pois so a justica podera dizer

da legalidade da invocada discricionariedade e dos

limites de opcao do agente administrativo". Eevi

dente que 0 papel do judiciario nao e tomar para si

o papel discricionario, mas analisar a legalidade e

observar se nao houve desvio de poder ou descaso

em relacao aos direitos socials."

Para que haja seguranc;ajuridica e para que ci

dadaos possam esperar do Estado respeito aos di

reitos fundamentais e minima dignidade de vida, 0

principio da proibicao do retrocesso deve perma

necer ativo entre os poderes. E para tanto, torna

se imprescindivel 0 controle jurisdicional dos atos

discricionarios, como sustentaculo real contra os

abusos. No caso de haver retrocesso, e dever do Es

tado justifica-lo com argumentos de nivel consti

tucional, alern de garantir que a protecao social an-

9 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo bra
sileiro. 25. ed. atual. Sao Paulo : Malheiros, 2000, p. Ill.
Mais adiante no livro (p. 196), quando trata da anula
cao dos atos pelo poder judiciario, Meirelles prop6e:
"0 controle judicial dos atos administrativos eunica
mente de legalidade, mas nesse campo a revisao eam
pia, em face dos preceitos constitucionais de que a lei
nao podera excluir da apreciaciio do Poder [udiciario
lesao ou ameara a direito (art. 50 , XXXV); conceder
se-a mandado de seguranrapara protegerdireito llqui
do e certo, individual ou coletivo, nao amparado por
'habeascorpus'ou 'habeasdata' (art. 50, LXIX e LXX);

e de que qualquer cidadao eparte legitima para propor
araopopular que visea anular ato lesivo aopatrimonio
publico ou de entidade que 0 Estado participe (art. 50,
LXXIII). Diante desses mandamentos da Constituicao,
nenhum ate do Poder Publico podera ser subtraido do
exame judicial, seja ele de que categoria for (vincula
do ou discricionario) e provenha de qualquer agente,
orgao ou Poder. A unica restri<;:ao oposta equanta ao
objeto do julgamento (exame da legalidade ou da lesi
vidade ao patrimonio publico), e nao quanta aorigem
ou natureza do ate impugnado".

teriormente definida perdure em outra via, ou seja,
I . . , IO

siga seu curso norma sem maiores preJUlZOS.
Quando se consolidam os direitos fundamen

tais na esfera infraconstitucional, isto e, quando a
manifestacao desses direitos se torna real e con
creta por meio de acao administrativa, nao mais
existe possibilidade sequer de restringi-los, Gomes
Canotilho reflete que, em caso de reducao dos di
reitos adquiridos, ocorre violacao do principio da
protecao da confianca, ou seja, os atos irrespon
saveis agridem 0 Estado de Direito e sao, por sua
vez, inconstitucionais. Desse modo a visao de Ca
notilho vai contra qualquer retrocesso que cause
diminuicao dos direitos adquiridos provenientes
das prestacoes administrativas.!'

Como bern dispoe 0 professor e magistrado
Ingo Wolfgang Sarlet, "a questao central que se
coloca neste contexto especifico da proibicao de
retrocesso, e a de saber se e ate que ponto pode
o legislador infraconstitucional (assim como
os demais orgaos estatais, quando far 0 caso)
voltar atras no que diz com a implementacao
dos direitos fundamentais sociais (...)"12. E vale
reforcar que 0 principio da proibicao do retro
cesso, para efetivar sua protecao aos direitos
fundamentais, deve ir muito alern do ambito da
seguranc;a juridica e alcancar as mais diversas
searas do direito social.

Embara exista a fragil argumentacao no
sentido de que 0 legislador e 0 administrador
publico possuem autonomia absoluta para vol
tar atras nas decisoes, autonomia que, alias,
afronta toda a conquista humana em relacao
aos direitos adquiridos, estao seus defensores
claramente equivocados no que concerne as
premissas da nossa Constituicao. Luis Roberto
Barroso expoe que "uma lei posterior nao pode
extinguir urn direito ou uma garantia, especial
mente os de cunho social, sob pena de promover
urn retrocesso, abolindo urn direito fundado na

10 SARLET, Ingo Wolfgang. Revistado Instituto de Her
meneutica [uridica. Vol. 1, n. 2. (Neo)constitucionalis
mo:ontem, os codigos; hoje, asconstituicoes. Porto Ale
gre: Instituto de Herrneneutica Iuridica, 2004, p. 159.

II CANOTILHO, J. J. Gomes. Direitoconstitucionale te
oria da constituirao. 3. ed. Coimbra: Alrnedina, 1999.

12 SARLET, 2004, p. 131.

Constituicao. 0 que se veda e 0 ataque a efeti 

vida de da norma, que foi alcancada a partir da
sua regulamentacao, Assim, par exemplo, se 0

legisladar infraconstitucional deu concretude
a uma norma programatica ou tornou viavel 0

exercicio de urn direito que dependia de sua in
terrnediacao, nao podera simplesmente revogar
o ato legislative, fazendo a situacao voltar ao es
tado de omissao legislativa anterior'T',

De acordo com Sarlet, a argurnentacao re
ferente ao principio da proibicao do retrocesso
esta implicita na Constituicao. Sao alguns ar
gumentos: 1) principio do Estado democratico
de Direito; 2) principio da dignidade da pes
soa humana; 3) principio da maxima eficacia e
efetividade das normas definidoras de direitos
fundamentais; 4) protecao dos direitos adqui
ridos, da coisa julgada e do ato juridico perfei
to; e 5) principio da protecao da confianca.!"
E notorio que a Constituicao reconheca como
prejudicial qualquer retrocesso que viole algum
desses principios. Nada mais obvio, portanto,
que designar como controlador da legalidade
dos atos discricionarios 0 Poder Judiciario.

E preciso ponderar tambern, como 0 faz
Sarlet ao citar Vieira de Andrade, que "a proi
bicao do retrocesso nao po de ser tida como
uma regra geral, sob pena de se colocar seria
mente em risco a indispensavel autonomia da
funcao legiferante, ja que nao se po de conside
rar 0 legislador como orgao de mera execucao
das decisoes constitucionais"!", Dessa maneira,

13 BARROSO, Luis Roberto. 0 direito constitucional e
a efetividade de suas normas - limites e possibilidades
da Constituiciio brasileira. 7. ed. Rio de Janeiro: Re
novar, 2003, p. 158 e 159.

14 SARLET, 2004, p. 148. 0 autor cita acordao n.
509/2002 do Tribunal Constitucional de Portugal em
questao do Service Nacional de Saude: "apos ter erna
nado uma lei requerida pela Constituicao para reali
zar urn direito fundamental, einterdito ao legislador
revogar esta lei. repondo 0 estado de coisas anterior.
A instituicao, service ou instituto juridico por ela cria
dos passam a ter a sua existencia constitucionalmente
garantida. Urna nova lei pode vir a alters-los nos limi
tes constitucionalmente adquiridos; mas nao pode vir
a extingui-Ios ou revoga-Ios".

15 SARLET, 2004, p. 151.
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reconhece-se a Importancia da dJscrklmll,rl".
dade atribuida ao administrador, cuju rcspon
sabilidade deve atingir nao so os problemas,
mas tarnbem as solucoes, ou seja, deve oferecer
a sociedade, nos casos de necessidade de retro
cesso, via alternativa garantidora de direitos.

Grandes juristas deixam claro que negar a
proibicao do retrocesso e defender a involucao
do Estado, e desmerecer todas as conquistas de
direitos fundamentais ate os dias de hoje. Se 0

argumentador desfavoravel a proibicao defen
de 0 lado da adrninistracao, ele 0 faz por total
ignorancia aos principios do Estado dernocrati
co de Direito. Toda a argumentacao a favor da
proibicao, como e 0 caso deste artigo, e (e deve
ser) defensora ardua da Administracao Publica
e do Poder Legislativo. Claro, pois nao se trata
de coibir funcoes ou controlar decisoes, mas de
impedir que atos irresponsaveis ou despoticos
diminuam, ou ate eliminem, direitos sociais
adquiridos. A proibicao do retrocesso e, na
verdade, posicao mutua de Poderes, ou seja, e
a construcao de urn principio real e de protecao
a nossa Carta Magna. Cabe dizer que grandes
juristas, administradores e legisladores, cons
cientes das leis e da importancia da seguran
ca juridica (sem falar, obviamente, na questao
social que envolve a proibicao de retrocesso),
caminham juntos, de maos dadas, em busca de
urn Estado cada vez mais justo.

A defesa do principio tantas vezes referido,
objeto do presente artigo, e evidentemente mo
tivada pela preocupacao social em relacao aos
direitos adquiridos. Nossa historia, que expoe
tantas crueldades e inurneras violacoes a dig
nidade da pessoa humana, precisa ser constru
ida por meio de evolucoes e nao de retrocessos.
Alern disso, essas breves e apaixonadas palavras
sao motivadas tambern pela necessidade da se
guranca juridica. Acima de todas as discussoes
esta a defesa dos direitos constitucionais, do
fortalecimento da democracia. Essa consolida
c;ao e a melhor maneira de buscar seguranca. E
certo que tudo isso e conquistado com muita
luta, sempre sera. E essa e a luta do direito, ins
trumento essencial para aproximar 0 homem
do seu verdadeiro ideal de justic;a. Essa e a luta
dos que acreditam na humanidade.
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