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APRESENTAÇÃO
A ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS apresenta o oitavo fascículo de
sua REVISTA JURÍDICA que é, reconhecidamente, referencial de consulta àqueles interessados na
atualização e aperfeiçoamento no Direito, dando prosseguimento à missão permanente de ser
espaço de debate e também de divulgar a produção institucional.
Diversificando a abrangência jurídica, este fascículo reúne dezenove artigos que
abordam variados assuntos da ciência jurídica, oferecendo ao leitor reflexões e análises sobre as
perspectivas que permeiam o pensamento jurídico. Dentre as contribuições que evidenciam a
capacidade e a competência dos Procuradores divulga-se, sobre a Cobrança da Dívida Ativa,
importante estudo formulado pelo Grupo Matricial II, com o título “Protesto Extrajudicial da
Certidão da Dívida Ativa: uma alternativa louvável na resolução de conflitos para execuções
fiscais de pequeno valor”, relevante análise da gestão fiscal, no âmbito da legislação brasileira,
apresentando sugestões a respeito do tema, abordado também em anos anteriores pelos
Procuradores Onofre Alves Batista Júnior, em 2008, e Aurélio Passos Silva, em 2009. Noutra
contribuição doutrinária, é analisada, em razão da ausência de previsão expressa de lei, a Licença
Maternidade para mãe biológica, em virtude de gestação por substituição, através de técnica de
fecundação in vitro.
A Revista da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, fonte de consulta aos que
atuam na construção e na realização do Direito Público, e de disseminação do conhecimento
jurídico, apresenta na seção de Parecer primorosa análise doutrinária e jurisprudencial sobre a
função administrativa do controle exercido pelas Cortes de Contas. E, por fim, este fascículo
divulga ainda importantes decisões na seção de Jurisprudência, além de Súmula Administrativa e
Legislação da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais.
Os temas incluídos neste número despertarão, com certeza, o interesse de todos
aqueles que buscam ampliar o conhecimento jurídico.
Boa leitura!

DOUTRINA
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A ÉTICA E A ATIVIDADE PÚBLICA
ALBERTO GUIMARÃES ANDRADE*
Agir eticamente, entendo como observar os valores e credos socialmente difundidos
em determinado meio, absorvidos e praticados naturalmente pelo indivíduo e colocados
voluntariamente em prática sem a finalidade de buscar um prêmio ou de temer uma punição.
Quando agimos de maneira ética, olhamos para dentro e buscamos satisfazer antes de
tudo a nós mesmos. Menos importa o que diz a lei, ou, mesmo, imposto no seio familiar; importa
mais enxergar a nós mesmos e poder concluir que gostamos de nós daquele jeito, em equilíbrio e
harmonia com o meio em que vivemos.
Somos éticos quando agimos com atenção e respeito às coisas vivas que nos cercam.
Leonardo Boff1, em 1993, sintetizou o conceito de ética, como visão de mundo, quando afirmou
ser ela nossa irrestrita responsabilidade com tudo que existe e vive.
Na ação ética o julgamento do outro é secundário. Importa saber que o
comportamento adotado pautou-se num conceito de justiça, de honestidade e de misericórdia,
acolhidos no meio social ao qual nos achamos inseridos.
O comportamento ético é o que leva a pessoa a praticar o bem e a rejeitar o mal, de
maneira espontânea, sem almejar recompensa ou temer a sanção, legal ou social.
Um bom teste para sabermos se o nosso comportamento é ético é imaginar o resultado
daquela ação se praticada por todos, como bem asseverado por Kant2. Isto porque será fácil
imaginar o resultado de ações aéticas de muitos e não apenas de um ou alguns.
Desde fins do último século a humanidade vive um ciclo particularmente difícil.
Existe uma evolução vertiginosa da tecnologia e da ciência. Assombramo-nos, a todo o momento,
com modernos inventos e as novas maravilhas tecnológicas e custamos mesmo a acompanhar esta
impactante mudança do nosso ambiente, que desperta entusiasmos e satisfação. Todavia, ao
mesmo tempo, isso nos traz certa angústia, pelos efeitos morais e sociais que daí advém, pelas
nossas incertezas quanto aos resultados sociais que a evolução científica efetivamente traz.
Norberto Bobbio3, em seu derradeiro manuscrito “Diário de Um Século –
Autobiografia”, aponta essa questão dramática – a da contradição entre o desenvolvimento da
ciência e as grandes interrogações éticas que este desenvolvimento provoca, entre a sabedoria de
indagadores do cosmo e o nosso analfabetismo moral e jurídico.
*

Procurador do Estado de Minas Gerais. Mestre em Direito Administrativo pela UFMG. Advogado-Geral Adjunto
do Estado de Minas Gerais.
1
BOFF, Leonardo. Ecologia, mundialização, espiritualidade. São Paulo: Ática, 1993.
2
KANT, Immanuel. Crítica da razão pura: texto integral. São Paulo: Martin Claret, 2009. (Coleção Obra Prima de
Cada Autor)
3
BOBBIO, Norberto. Diário de um século: autobiografia. Organização Alberto Pappuzi; tradução Daniela Versiani.
Rio de Janeiro: Campus, 1998.
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Afirma o incomparável filósofo que “A ciência do bem e do mal ainda não foi
inventada. Não há problema moral e jurídico, não há problema de regras de comportamento, de
disciplina da nossa conduta, que não levante diversas e opostas soluções.” Lembrou-se ele de
alguns exemplos, que podem ser também indicados por qualquer um de nós, como (i) a questão
do aborto, (ii) a pena de morte; o transplante de órgãos (e o seu contrabando); (iii) e os
matrimônios sucessivos.
A esta lista é possível colocar outras várias questões intrigantes e complexas, como a
inseminação artificial; a manipulação dos códigos genéticos de alimentos transgênicos, a
clonagem de seres vivos, a união de pessoas do mesmo sexo e tantas outras questões que afligem
atualmente a humanidade.
Enquanto a ciência e a tecnologia progridem velozmente, sem que consigamos digerila e compreendê-la, o nosso senso moral e ético avança lentamente, pois é preciso tempo para
digerir e assentar o novo.
Lembra Bobbio que a massificação dos meios de comunicação nos faz dar voltas ao
mundo, de forma cada vez mais rápida, e a ver estradas manchadas de sangue, montes de
cadáveres abandonados, populações inteiras retiradas de suas casas, laceradas e famintas, crianças
macilentas com os olhos saltando de suas órbitas, que nunca sorriram, e não conseguirão sorrir
antes da morte precoce. Afirma ele, que: “O novo ethos mundial dos direitos do homem
resplandece apenas nas solenes declarações internacionais e nos congressos mundiais que os
celebram e doutamente comentam, mas a essas celebrações e comentários corresponde na
verdade a sua sistemática violação em quase todos os países nas relações entre fortes e fracos,
entre ricos e pobres, entre quem sabe e quem não sabe.”
Se essas são preocupações de um filósofo de primeira grandeza, habituado às comodidades
de se viver numa nação rica, o que diria ele se somasse às suas aflições todas as outras que amarguram
os povos situados longe da ilha de excelência européia, os quais padecem – quase todos – da boa
estrutura institucional, ordinariamente encontrada naqueles países ditos desenvolvidos?
A busca no Direito da pronta resposta para estes questionamentos tem sido muitas vezes
frustrante. Isto em razão da verdade intransponível: O DIREITO NÃO PODE TUDO, até porque é
uma criação do homem que na sua elaboração leva todas as suas limitações e imperfeições.
Não se trata de um menoscabo, pois continua prevalente a lição de Rui Barbosa:
“Fora do Direito não há solução" – , mas de se atinar para a fenomenologia jurídica. A órbita do
pensamento jurídico e a efetividade da lei têm limites na realidade das coisas. A lei pode v.g.
prever a obrigação do indivíduo de auxiliar outrem, quando evidente o perigo e a possibilidade
desse auxílio (p.ex.: a omissão do salvamento de náufragos), mas não pode impedir a nossa
omissão em face da fome do “pedinte” ou exigir manifestações de compreensão ou gentileza com
os desvalidos que povoam o nosso cotidiano.
Quantas vezes somos instados, como advogados, a resolver problemas
familiares, de vizinhos ou de clientes vítimas de “esperteza” de outrem nos negócios e por
mais que tenhamos revolvido os códigos e manuais neles não encontramos a solução legal.
Nessas ocasiões, muitas vezes somos obrigados a orientar o cliente a tomar outras medidas
não judiciais, desde que não defesas em lei.
São momentos em que só nos resta repensar a “Oração da Serenidade” quando
10
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ungimos os céus a nos dar força para mudarmos aquilo que é possível, serenidade para aceitarmos
aquilo que não podemos mudar e sabedoria para distinguir uma coisa da outra.
Pisar os domínios do Direito sem a visão ética colhida da realidade social é pretender
transformar um ótimo instrumento de convívio social em manejo de simples técnica de solução
de conflitos. O Direito é vivo e se faz a partir do homem e para o homem. Nesse caldo se
misturam todos os ingredientes de que é feito o homem: razão e emoção, moral e devassidão;
justo e injusto; honesto e desonesto.
Durante muito tempo se ouviu dizer que um comportamento podia ser legal mas não
moral. Sempre me inquietou essa assertiva. Seria mesmo possível um comportamento ser ao
mesmo tempo legal e imoral?
Lamento reconhecer que isso seja possível. O sistema capitalista, ainda mais o
capitalismo selvagem que grassa no País, mais por indigência de nossas instituições do que pela
voluntária opção do povo ou do Governo, nos leva a enxergar, vez por outra, essa ambigüidade.
Por exemplo, não importa o tamanho do lucro do empresário, será ele compelido
apenas a remunerar o empregado com o mínimo legal, mesmo que essa situação leve este seu
auxiliar a ter uma vida familiar miserável. Nossa Constituição e as leis ordinárias têm apenas
regras programáticas a este respeito: a repartição do lucro e a ação social da empresa é apenas
recomendada. Mas, e na atividade pública, o que ocorre?
Reféns da herança bacharelesca, formalista, do direito latino, aplicado de forma
arraigada pelos ibéricos nas suas colônias, acostumamo-nos a legitimar ações ou omissões do
Poder Público se cumpridas as formalidades extrínsecas previstas para aquele dado
procedimento. Não é por outro motivo que descalabros ocorrem a todo o momento no serviço
público. Uma legião de incautos e acomodados está a serviço (involuntário) dos que fazem da
Administração Pública trampolim para indevidamente acumular riqueza.
A Carta constitucional brasileira de 1988, denominada antanho de “Constituição
Cidadã” pelo saudoso Ulisses Guimarães, incorporou ao seu texto (art.37, caput), de forma
expressa, dois novos princípios, antes apenas lembrados na boa doutrina e na esparsa
jurisprudência de então: a eficiência e a moralidade. É dizer, o agente administrativo incumbido
do controle interno, os Tribunais de Contas e o Poder Judiciário passaram a ter dois novos
mecanismos de aferição da legalidade do ato ou procedimentos administrativos. Pelo primeiro, a
exigência não mais está apenas em fazer, mas em fazer bem e assim proceder com eficiência na
cura do interesse coletivo e na prossecução da finalidade pública posta na lei.
No segundo, e que mais de perto tem a ver com o cerne da matéria aqui tratada, a
moralidade é o “tempero” que se prescindia na fiscalização da gestão da coisa pública.
No campo do direito público, não é possível falar-se em ação legal, mas imoral. O
Direito construiu para si instrumentos necessários para repelir a ação imoral do agente público.
Não basta a simples conformação formal do ato praticado com a previsão externa e a finalidade
mediata desveladas na norma. O mérito do ato ou da ação administrativa, antes sítio inexpugnável
ao Judiciário, deve guardar coesão com os preceitos morais, portanto éticos, almejados pela lei e
assim queridos por aquele segmento social ao qual se dirigiu.
É nesse campo que se insere a Advocacia Pública.
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Deve ela ser exercida a partir dos preceitos morais gerais incorporados internamente
na Administração Pública e na ética consolidada nos Códigos, ou seja, na moralidade exigida a
qualquer indivíduo especialmente quando travestido em agentes público, que, como vimos, pode
encontrar temperamentos na sua ação privada, mas não na gestão da coisa pública.
Lembraria um exemplo a partir de uma experiência vivida. Qual o comportamento se
deve ter diante da coisa julgada de conteúdo iníquo e ilegítimo? E se tiver havido um erro no
julgamento do processo, por culpa de funcionário incompetente ou inconseqüente, ou desídia do
próprio contribuinte e que tenha culminado com sua condenação? Qual comportamento adotar?
Exigir o indevido, acima de qualquer dúvida, ainda que sob o manto da coisa julgada?
Creio que ao particular, em determinadas situações, o Direito toleraria e mesmo legitimaria
esta ação, mas para o agente público só lhe cabe optar por dar vida ao princípio da moralidade. Exigir
o que não é devido é imoral, mesmo que acobertado por preceito legal formal, a coisa julgada.
É dizer, entre dois princípios constitucionais (coisa julgada e moralidade) às vezes só é
possível aplicar apenas um deles. Antes mesmo dessa nova realidade normativa, as Súmulas 346 e 473,
do STF, consagraram determinadas práticas administrativas que visavam anular os atos tidos como
ilegais. É evidente que, em direito público, não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a
competência legalmente cometida. Mas está entre as atribuições do dirigente máximo do órgão revisar
os atos praticados pelos funcionários sob sua gestão. Com os temperamentos que a realidade exige –
para que se evitem abusos e demasias – este nos parece um sendeiro legítimo a palmilhar em casos tais,
e que não irá prescindir da manifestação dos órgãos jurídicos internos competentes.
A dificuldade de se exercer o múnus da advocacia pública está em conciliar os
preceitos morais e éticos hauridos das leis e dos costumes e o cumprimento dos comandos e
ordens provenientes de atos de Poder, às vezes previstos inclusive em normas gerais. De um lado
existe o poder hierárquico, que norteia a atividade administrativa e do outro a força que nos
impele à obediência de princípios legais, éticos e morais.
Apenas com uma leitura da lei, impregnada de ordem e valores morais, se pode
entender o direito público moderno. Que se ponha um adeus nas lições que tentavam estabelecer
uma linha limítrofe estanque entre direito e moral. O Direito moderno, em sua pretensão de
justiça e dignidade, incorporou valores morais à letra fria da lei escrita, prometendo ao cidadão
pelo menos uma disciplina mais iluminada por valores e de ética.
Por certo, o direito moderno não pode se firmar em um positivismo avesso a
considerações de ordem moral. O direito, assim, humanizou-se, incorporou valores sociais que
uma leitura fria da letra da lei jamais poderia traduzir.
Entre as muitas nuances que o tema comporta, essas as que me ocorreram realçar
sobre a Ética na Advocacia Pública.
REFERÊNCIAS
BOBBIO, Norberto. Diário de um século: autobiografia. Organização Alberto Pappuzi; tradução
Daniela Versiani. Rio de Janeiro: Campus, 1998.
BOFF, Leonardo. Ecologia, mundialização, espiritualidade. São Paulo: Ática, 1993.
KANT, Immanuel. Crítica da razão pura: texto integral. São Paulo: Martin Claret, 2009.
(Coleção Obra Prima de Cada Autor)
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O PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL
POR DANOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA:
Município, Distrito Federal, Estado-membro e União federal, bem como suas
autarquias e fundações públicas
ALEXANDRE MOREIRA DE SOUZA*
SUMÁRIO
1. Introdução. 2. Considerações gerais. 3. Do conflito de
normas que regulam o prazo prescricional da pretensão de
reparação civil em face da Fazenda Pública. 4. Dos
posicionamentos que não abordam o conflito entre o
Decreto nº 20.910/32 e o Código Civil de 2002 no que
tange ao prazo prescricional da pretensão de reparação
civil. 5. Dos posicionamentos existentes para a solução do
citado conflito entre o Decreto nº 20.910/32 e o Código
Civil de 2002. 5.1 Da inaplicabilidade do prazo
estabelecido pelo Código Civil de 2002. 5.2 Da
aplicabilidade do prazo estabelecido pelo Código Civil de
2002. 6. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO
Trata-se o presente escrito de artigo científico de revisão, que pretende abordar a
problemática surgida após a vigência do Código Civil de 2002, que regulamentou o prazo
prescricional da reparação civil em 03 (três) anos (trienal), surgindo a dúvida se houve
diminuição do prazo prescricional da pretensão de reparação civil em face da Fazenda Pública,
antes regulado pelo Decreto nº 20.910/32 e que era estabelecido em 05 (cinco) anos (quinqüenal).
Pretendeu-se realizar a análise da regulamentação legal do prazo de prescrição da
pretensão de reparação civil em face da Fazenda Pública no decorrer dos tempos, buscando a
fundamentação utilizada para a definição do prazo, além de efetuar estudo comparado das
doutrinas do Direito Administrativo e do Direito Civil, no intuito de conhecer as correntes de
pensamento e o fundamento de cada uma delas. Por fim, foram examinadas e interpretadas as
decisões judiciais acerca do problema, especialmente as do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).
*
Procurador do Estado de Minas Gerais. Professor Universitário. Especialista em Direito Público pela Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais. Especialista em Direito do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes/RJ.
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A pesquisa pertence à vertente jurídico-dogmática por basear-se na interpretação e
aplicação de normas jurídicas, que estão inseridas no Código Civil de 2002 e no Decreto nº
20.910/32. Por conseguinte o tipo metodológico utilizado foi o jurídico-propositivo e o jurídicoexploratório, pois foi analisado o instituto da prescrição da pretensão de reparação civil no que
tange a sua regulamentação e os seus fundamentos. Sendo a pesquisa tipicamente bibliográfica.
O presente artigo foi dividido em 05 (cinco) capítulos, no primeiro tentou-se de forma
sintética conceituar os termos Fazenda Pública, prescrição, pretensão e reparação civil, no
segundo foram elencadas as disposições legais para demonstrar a ocorrência do conflito, no
terceiro foram enumerados autores que não abordaram a problemática, no quarto foram
analisados os autores e as decisões judiciais que conhecem da problemática, sendo analisados os
que defendem a inaplicabilidade do prazo estabelecido pelo Código Civil, em seguida os que
entendem pela aplicabilidade do Código Civil. Por fim, concluiu-se pela aplicação do prazo
prescricional trienal estabelecido no Código Civil de 2002.
2. CONSIDERAÇÕES GERAIS
Inicialmente cumpre tecer considerações gerais acerca do tema, principalmente em
relação aos conceitos adotados no presente artigo, dentre estes cabe destacar que, segundo Cunha
“a expressão Fazenda Pública é utilizada para designar as pessoas jurídicas de direito público que
figurem em ações judiciais.“ (CUNHA, 2010, p. 15).
O termo Fazenda Pública significa a “personificação do Estado em juízo”
(DINAMARCO, 2000, p. 179), ou seja, é comumente utilizado nas legislações processuais
envolvendo todas as relações jurídicas processuais que dizem respeito aos interesses da União,
dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como das suas respectivas
autarquias e fundações.
Portanto, podemos enfatizar que será abordado o prazo prescricional da pretensão de
reparação civil em face da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios,
bem como das suas respectivas autarquias e fundações.
Em relação ao instituto da prescrição, o presente artigo não pretende abarcar a
discussão doutrinária inerente a sua conceituação, mas sim analisar o prazo a ser aplicável para a
pretensão de reparação civil. Como conceito básico de prescrição podemos entender que é a perda
da pretensão conforme o artigo 189 do Código Civil (BRASIL, 2002).
Pretensão “é o direito que detém aquele que, de algum modo, se sentir lesado pela
ação ou inação de outrem, de exigir o seu suposto direito” (AMORIM, 2010, p. 1), ou seja,
pretensão equipara-se a pedido.
Reparação civil é sinônimo de indenização. ou ainda, “é o montante pecuniário que
traduz a reparação do dano. Corresponde à compensação pelos prejuízos oriundos do ato lesivo.”
(CARVALHO FILHO, 2010, p. 624).
Feitas estas considerações iniciais passaremos a abordar a problemática do prazo
prescricional da pretensão de reparação civil em face da Fazenda Pública.
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3. DO CONFLITO DE NORMAS QUE REGULAM O PRAZO PRESCRICIONAL DA
PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA
Após a vigência do Código Civil de 2002 (Lei Federal nº 10.406/02), que no seu
artigo 206, §3º, V, regulamentou o prazo prescricional da reparação civil em 03 (três) anos,
também chamada trienal, surgiu o questionamento se houve diminuição do prazo prescricional da
pretensão reparatória em face da Fazenda Pública, antes regulado pelo Decreto nº 20.910/32 e
estabelecido em 05 (cinco) anos, também chamada de quinquenal.
Diante disso, observamos que surge para o aplicador do direito o dilema da segurança
jurídica, uma vez que, existindo um conflito de normas com a dúvida entre a aplicação do
disposto no Decreto nº 20.910/32 e o estabelecido no Código Civil de 2002 no que tange o prazo
de prescrição da pretensão de reparação civil, faz-se necessário através de um critério razoável e
científico definir qual o dispositivo legal a ser aplicável.
Para entendermos o mencionado conflito passamos a citar os dispositivos legais
envolvidos na celeuma:
Inicialmente o prazo prescricional das pretensões reparatórias por dano civil era
regulamentado genericamente pelo art. 177 do Código Civil de 1916, instituído pela Lei nº 3.071
de 1º de janeiro de 1916, que estabelecia: “Art. 177. As ações pessoais prescrevem
ordinariamente em 20 (vinte) anos, as reais em 10 (dez) entre os presentes e, entre os ausentes,
em 15 (quinze), contados da data em que poderiam ter sido propostas” (BRASIL, 1916, p. 440).
Em relação ao prazo prescricional em face da Fazenda Pública o mesmo Código Civil
de 1916 estabelecia que o prazo prescricional era de 05 (cinco), de acordo com o disposto no §10,
VI do art. 178, in verbis:
Art. 178. Prescreve:
(...)
§10 Em 05 (cinco) anos:
(...)
VI - as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, e bem assim toda e
qualquer ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal; devendo o prazo de
prescrição correr da data do ato ou do fato do qual se originar a mesma ação. (BRASIL,
1916, p. 442).

A matéria passou a ser disciplinada de forma específica em 1932, com a edição do
Decreto nº 20.910 em 06 de janeiro daquele ano, sendo que nos seus arts. 1º e 2º foi mantido o
prazo prescricional de 05 (cinco) anos, in verbis:
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua
natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos contados da data ou fato do qual se originarem.
Art. 2º Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações
correspondentes de pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo ao montepio civil
e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças.
(BRASIL, 1932)
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O Decreto nº 20.910/32 era omisso em relação ao prazo prescricional da pretensão de
reparação civil em face das autarquias e fundações, sendo que tal omissão foi sanada com a edição
da Lei nº 9.494 em 10 de setembro de 1997, que em seu art. 1º-C, com a redação alterada pela
Medida Provisória nº 2.180-35/2001, disponha: “Art. 1º-C. Prescreverá em 05 (cinco) anos o
direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público
e de pessoas jurídicas de direito privado, prestadora de serviços públicos”. (BRASIL, 1997).
Em 2002, foi revogado integralmente o Código Civil de 1916 e estabelecido o Novo
Código Civil com a edição da Lei nº 10.406 em 10 de janeiro de 2002 e no seu artigo 206, §3º, V, foi
regulamentado de forma específica o prazo prescricional da pretensão de reparação civil, in verbis:
Art. 206. Prescreve:
(...)
§3º Em 3 (três) anos:
(...)
V - a pretensão de reparação civil; (BRASIL, 2002)

Com a edição do Novo Código Civil de 2002 surgiu a dúvida se o prazo prescricional
da pretensão de reparação civil em face da Fazenda Pública também havia sido alterado em
virtude da ocorrência do conflito de normas.
Constata-se que existem autores que desconhecem o conflito, doutrinadores estes que serão
citados no tópico 3. Entre os doutrinadores e as decisões judiciais que abordam a problemática
observamos que existem duas teses ou posições, as quais, de forma sintética, iremos abordar no tópico 4.
4. DOS POSICIONAMENTOS QUE NÃO ABORDAM O CONFLITO ENTRE O
DECRETO Nº 20.910/32 E O CÓDIGO CIVIL DE 2002 NO QUE TANGE AO PRAZO
PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL
Inicialmente cumpre informar que a grande maioria dos doutrinares do Direito
Administrativo e também do Direito Civil, sequer se pronunciam sobre a existência da antinomia
das citadas normas, não apresentando, portanto, argumentos para a solução do conflito.
Entre os doutrinadores do Direito Administrativo destacamos Celso Antônio Bandeira
de Mello (2010) que apesar de dedicar várias páginas de seu livro para o tema da prescrição no
Direito Administrativo, não conhece a existência do conflito entre a regra do Decreto nº
20.910/32 e o Código Civil de 2002.
Podemos ainda citar a renomada e já falecida professora Lúcia Valle Figueiredo
(2006), Pereira (2006), Madeira (2008), Cunha Júnior (2009), Meirelles (2010), Moreira Neto
(2009), Rangel (2009), Dalvi (2009), Moreira (2010), Barros (2008), Harger (2007), Araújo
(2010), Pestana (2010), Freitas (2006) e Tanaka (2008) que falam do instituto da prescrição,
todavia, não abordam o conflito.
No âmbito do Direito Civil podemos citar os seguintes doutrinadores Diniz (2010),
Venosa (2010) e Coelho (2010) que apesar de se dedicarem a responsabilidade civil do Estado em
suas obras, não adentram na discussão do prazo prescricional.
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5. DOS POSICIONAMENTOS EXISTENTES PARA A SOLUÇÃO DO CITADO
CONFLITO ENTRE O DECRETO Nº 20.910/32 E O CÓDIGO CIVIL DE 2002
5.1 DA INAPLICABILIDADE DO PRAZO ESTABELECIDO PELO CÓDIGO CIVIL DE 2002
Na doutrina do Direito Administrativo, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2010) tem
posição destacada ao defender que ainda está vigente o Decreto nº 20.910/1932. Para
fundamentar seu posicionamento utiliza das regras estabelecidas pela Lei de Introdução ao
Código Civil (Decreto-lei nº 4.657 de 4.9.1942), vejamos:
Entendo que tem aplicação, no caso, a norma do artigo 2º, §2º da Lei de Introdução ao
Código Civil (Decreto-lei nº 4.657 de 4.9.1942), segundo a qual “a lei nova, que
estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem
modifica a lei anterior”. Assim como o Decreto nº 20.910/1932 não revogou qualquer
dispositivo do Código Civil de 1916, referente a prescrição, o novo Código Civil
também não afeta o Decreto nº 20.910, até porque, ao contrário do Código Civil, ele não
disciplina a prescrição aplicável nas relações entre particulares, mas sim a aplicável nas
relações que envolvam a Fazenda Pública.
Se fosse aceitável o argumento de que o Código Civil, por regular inteiramente a matéria
de prescrição, teria revogado o Decreto nº 20.910, inúmeras normas de direito público
restariam também revogadas, sob o mesmo argumento. Muitas matérias tratadas no
Código Civil, como a referente a obrigações, negócios jurídicos, contratos, propriedade,
direitos reais, teriam o condão de revogar a legislação existente sobre a matéria, no
âmbito do direito administrativo, o que seria um absurdo. (DI PIETRO, 2010, p. 762)

Outra doutrinadora que conhece do conflito e também entende pela não aplicação do
Código Civil é Odete Medauar, quando assim se manifesta:
Surgiram controvérsias relativas à incidência do Decreto nº 20.910/32, sobre alguns
casos, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, cujo art. 206, §3º, IV e V, indica
o prazo prescricional de 3 (três) anos para ressarcimento de enriquecimento sem causa
para a reparação civil. A jurisprudência mostra-se oscilante na matéria, ora acatando o
prazo de 3 anos, ora o de 05 anos. Deve-se lembrar que o Decreto nº 20.910/32 contém
norma especial sobre prescrição de ações pessoais contra a Fazenda Pública, recaindo,
portanto, sobre relações jurídicas envolvendo esta, enquanto o Código Civil diz respeito,
em essência, à prescrição nas relações de particulares. (MEDAUAR, 2010, p.414-415)

Outro autor, Nassar, conhece do conflito e assim se manifesta: “diante da autonomia
do Direito Administrativo, da necessária aplicação do princípio da isonomia, não podemos
concordar com a aplicação do item V, do art. 206, §3º do Código Civil à Fazenda Pública”.
(Nassar, 2010, p. 314)
Nas decisões judiciais é que esta primeira tese é defendida com mais afinco. Da
análise das referidas decisões observa-se que dois fundamentos são utilizados de forma
concomitante para sustentar a inaplicabilidade do Código Civil de 2002, em relação as pretensões
de reparação civil em face da Fazenda Pública.
O primeiro fundamento é que, tratando-se o pedido indenizatório de relação havida
entre o Estado (Fazenda Pública) e o cidadão/administrado, estaremos diante de uma relação de
Direito Público, não sendo aplicável, portanto, normas de Direito Privado oriundas do Código Civil.
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O segundo fundamento surge do critério da especialidade, decorrente do raciocínio de
que a regra especial, no caso, o prazo qüinqüenal previsto no Decreto nº 20.910/32, deveria
prevalecer sobre a regra geral, que é o prazo de 03 (três) anos estabelecido no art. 206, § 3º da
Lei nº 10.406/02 (Código Civil), tudo conforme determina o §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº
4.657/42 (Lei de Introdução ao Código Civil) que assim dispõe: “A lei nova, que estabeleça
disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica lei anterior”.
(BRASIL, 1942)
Tal posicionamento tem sido utilizado principalmente em julgamentos recentes de
algumas câmaras do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), e por julgamentos não
tão recentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – REPARAÇÃO
CIVIL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO – QUINQUENAL –
CÓDIGO CIVIL – INAPLICÁVEL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
1. O entendimento pacífico desta Corte é no sentido de que é de cinco anos o prazo
prescricional da ação de indenização, e de qualquer outra natureza, proposta contra a
Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Afastada a aplicação do
Código Civil.
2. Conforme consignado na decisão agravada, inexistente a alegada violação do art. 535
do CPC, pois a prestação jurisdicional ajustou-se à pretensão deduzida, conforme se
depreende da análise do julgado agravado. É cediço que o juiz não fica obrigado a
manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos
indicados por elas ou a responder um a um seus argumentos, quando já encontrou motivo
suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Agravo regimental improvido.
(BRASIL, STJ. AgRg no REsp 1.073.796/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
2009)
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO
CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
DISCIPLINA DO DECRETO 20.910/32. ACÓRDÃO QUE JULGA VÁLIDA LEI
LOCAL CONTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA DA
SUPREMA CORTE. EC 45/04. VIOLAÇÃO INDIRETA A LEI FEDERAL. ANÁLISE
EM RECURSO ESPECIAL.NÃO-CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. (...)
2. A prescrição contra a Fazenda Pública não é disciplinada pelo Código Civil ou Código
de Processo Civil, mas pelo Decreto nº 20.910/32, que prevê o prazo de 5 (cinco) anos
para o ajuizamento de ação, contado da data do ato ou do fato do qual se originaram. 3.
(...) 4. (...)
5. Agravo regimental improvido.
(BRASIL, STJ AgRg no Ag 899.972/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
2007)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. DECRETO LEGISLATIVO Nº 20.910/32.
APLICAÇÃO. NORMA ESPECIAL.
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1. O art. 1º do Decreto nº 20.910/32 dispõe acerca da prescrição qüinqüenal de qualquer
direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, a partir do ato ou
fato do qual se originou.
2. In casu, tendo a parte interessada deixado escoar o prazo qüinqüenal para propor a
ação objetivando o reconhecimento do seu direito, vez que o dano indenizável ocorrera
em 24 de outubro de 1993, enquanto a ação judicial somente fora ajuizada em 17 de abril
de 2003, ou seja, quase dez anos após o incidente, impõe-se decretar extinto o processo,
com resolução de mérito pela ocorrência da inequívoca prescrição.
3. Deveras, a lei especial convive com a lei geral, por isso que os prazos do Decreto nº
20.910/32 coexistem com aqueles fixados na lei civil.
4. Recurso especial provido para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal e
declarar extinto o processo com resolução de mérito (art. 269, IV do CPC).
(BRASIL, STJ. REsp 820.768/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 2007)

Este também é o posicionamento de alguns julgados do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais:
Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - RELAÇÃO
DE DIREITO PÚBLICO - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS - DECRETO
Nº 20.910/32 - INAPLICABILIDADE DOS PRAZOS PREVISTOS NO CÓDIGO
CIVIL - PRECEDENTES DO STJ. - Em se tratando de ação reparatória movida contra
a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1º do
Decreto nº 20.910/32, que é norma específica. Inaplicável, portanto, o Código Civil, lei
geral. Súmula: DERAM PROVIMENTO.
(MINAS GERAIS, TJ. Apelação Numeração Única: 0669801-37.2008.8.13.0324,
Número do processo: 1.0324.08.066980-1/001, Relatora: VANESSA VERDOLIM
HUDSON ANDRADE, 2010)
Ementa: ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL - FAZENDA
PÚBLICA - INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1 - Cuidando-se de ação de indenização ajuizada
contra o Estado, o prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910, de 06/01/32, que é
a legislação especial reguladora da prescrição nas relações jurídicas em que a Fazenda
Pública é devedora, prepondera sobre aquele estabelecido no Código Civil. 2 - Em
conseqüência, se a ação foi proposta mais de cinco anos após a prática do ilícito atribuída
ao Estado, encontra-se prescrita a pretensão do autor de haver deste indenização por
danos materiais e morais. 3 - Recurso não-provido. Súmula: NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E À APELAÇÃO.
(MINAS GERAIS, TJ. Apelação numeração única: 0186479-70.2006.8.13.0611, número
do processo: 1.0611.06.018647-9/001, Relator: EDGARD PENNA AMORIM, 2009)
Ementa: Agravo de Instrumento - Ação Indenizatória de Danos Materiais - Código Civil
- Inaplicabilidade - Prescrição Qüinqüenal - Decreto nº 20.910/32 - Termo Inicial. Nos
termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, é de cinco anos o prazo prescricional da ação
de indenização, ajuizada contra a Fazenda Pública. É com o trânsito em julgado da
decisão na ação mandamental, que nasce para o autor o direito à pretensão indenizatória.
Súmula: NEGARAM PROVIMENTO.
(MINAS GERAIS, TJ. Apelação: numeração única: 6477419-05.2009.8.13.0024,
número do processo: 1.0024.09.647741-9/001, Relator: DÁRCIO LOPARDI MENDES,
2010)
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Furtado (2010) possui pensamento idêntico ao demonstrado nas decisões acima.
Assunção (2008) entende que o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça quanto a
aplicação do prazo prescricional quinquenal deverá ser mantido em decisões posteriores.
Podemos concluir que, tanto as posições doutrinárias quanto as decisões judiciais,
apesar de possuírem abordagens diferentes, utilizam-se dos mesmos argumentos, quais sejam,
incomunicabilidade das normas do direito público com as normas do direito privado, com a
conseqüente não revogação do Decreto nº 20.910/1932 pelo Código Civil de 2002.
5.2 DA APLICABILIDADE DO PRAZO ESTABELECIDO PELO CÓDIGO CIVIL DE 2002
Para este entendimento podemos citar os seguintes fundamentos e autores:
Um dos primeiros a abordar a celeuma surgida após a vigência do Código Civil de
2002, todavia sem rebater os fundamentos da tese que advoga a inaplicabilidade do Código Civil
de 2002, Carvalho Filho assim se manifesta: “[...] a ordem jurídica sempre privilegiou a Fazenda
Pública, estabelecendo prazo menor de prescrição de pretensão de terceiros contra ela.”
(CARVALHO FILHO, 2010, p. 627).
Em outro ponto conclui: “[...] a prescrição da citada pretensão de terceiros contra as
pessoas públicas e as de direito privado prestadora de serviços públicos passou de qüinqüenal
para trienal” (CARVALHO FILHO, 2010, p. 627).
Marinela após abordar a discussão, citando a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e os posicionamentos doutrinários, conclui: “Portanto, não resta dúvida que, existindo
uma regra mais benéfica para a Fazenda Pública quanto à prescrição, é essa que deve prevalecer.
E hoje a regra mais benéfica é o art. 206, §3º, inciso V, com o prazo prescricional de 3 anos.”
(MARINELA, 2010, p. 903).
Rebatendo o argumento de que o Código Civil seria inaplicável por ser regra de
Direito Privado, Santos (2009) defende que a prescrição é forma de estabilização das relações
jurídicas, o que deve ser levado em consideração se associado ao interesse público, com esta
argumentação conclui que Código Civil de 2002 trouxe inovação ao ordenamento jurídico ao
estabelecer norma prescricional trienal para as pretensões de reparação civil, prazo este que na
sua visão, é aplicável não só aos particulares, mas também à Fazenda Pública.
Utilizando-se de métodos de interpretação e hermenêutica, Carneiro (2006) rebate o
primeiro fundamento das decisões judiciais que entende não aplicável o Código Civil de 2002,
defendendo a aplicação da técnica do diálogo de fontes (hermenêutica dialógica) para fazer valer
o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e ainda o princípio da isonomia
(igualdade material) e o princípio da unidade do ordenamento jurídico, justificando a aplicação
do prazo trienal, concluindo da seguinte maneira:
É este novo paradigma doutrinário para a solução das antinomias que nos fornece
subsídios para a construção de uma interpretação dialógica entre o art. 1º do Decreto nº
20.910/32 e o art. 206 do Código Civil de 2002, de modo a, extraindo de cada qual a
valoração ético-jurídica levada em consideração pelo legislador, preservar-se, tanto
quanto possível, a potencialidade normativa de cada um, delimitando-se como precisão
seus campos de regulação.
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Assim, a proposta interpretativa que aqui se propõe é a seguinte:
Tendo-se em vista o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular e o
princípio da igualdade material [...] não se mostra juridicamente razoável entender que a
partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002 os prazos prescricionais nas ações
pessoais a serem exercidas contra a Fazenda Pública são mais extensos do que aqueles
previstos para as ações propostas contra os particulares em geral. (CARNEIRO, 2006, p. 14)

Também se utilizando de técnicas de interpretação e argumentos como a coerência do
direito, Braga defende a aplicação do prazo trienal, se pronunciando da seguinte forma:
Assim, a coerência do direito exige a conclusão de que não sejam aplicados prazos
menores para a prescrição quando estiver em jogo um conflito de pretensões de cunho
privado (individual ou coletivo) e maiores quando o Estado estiver como obrigado a
reparar os danos, já que tal solução ofende a racionalidade do direito, a qual preserva
para os casos de pretensões deduzidas em face dos bens da coletividade um prazo
prescricional inferior como decorrência de um princípio. Só assim será mantida a
integridade do direito. (BRAGA, 2010, p. 22)

Rebatendo o fundamento da especialidade do prazo qüinqüenal em relação ao prazo
geral trienal do Código Civil de 2002, Padaratz com base no princípio da supremacia do interesse
público sobre o privado defende a aplicação do prazo estabelecido no Código Civil de 2002:
Prevalecendo, pois, o prazo prescricional de cinco anos em detrimento do prazo de três
anos do Código Civil, exsurge a conclusão de que a proteção aos interesses individuais
privados possui maior relevância do que o interesse público, de encontro com a extensa
principiologia informadora do Direito Público.
O princípio do interesse público subsistiu e subsiste com status de princípio geral de
Direito inerente à própria sociedade. E, por força deste princípio, justificam-se as
prerrogativas conferidas à Fazenda Pública, antes já elencadas (tais como contagem
diferenciada de prazos, dispensa preparos, dispensa de pagamento de honorários
advocatícios nas execuções não embargadas e o referido prazo prescricional reduzido
(art. 1º, Decreto nº 20.910/32, art. 2º, Decreto-Lei nº 4.597/42, Art. 12º-C, Lei nº
9.494/97). (PADARATZ, p. 7).

O entendimento acima também foi adotado no Enunciado IV (AI V) elaborado no III
Congresso de Procuradorias das Capitais Brasileiras, realizado em novembro de 2006 na cidade
do Rio de Janeiro/RJ, vejamos:
ENUNCIADO IV (AI V) - Em matéria de responsabilidade civil aplica-se às ações
propostas contra a Fazenda Pública o prazo prescricional de três anos previsto no
parágrafo 3º do artigo 206 do Código Civil de 2002, afastada a incidência do artigo 1º
do Decreto nº 20.910/32, em prol da supremacia do interesse público.
(ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE,
2006)

Também rebatendo o fundamento da especialidade do prazo qüinqüenal em relação
ao prazo geral trienal do Código Civil de 2002, Cunha (2010) cita a regra posta no art. 10 do
Decreto nº 20.910/32, assim disposta: “Art. 10. O disposto nos artigos anteriores não altera as
prescrições de menor prazo, constantes das leis e regulamentos, as quais ficam subordinas as
mesmas regras” (BRASIL, 1932), para concluir que, efetivamente, o referido prazo prescricional
passou a ser de 3 (três) anos:
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Em princípio, a regra especial deveria prevalecer sobre a geral, de sorte que a pretensão
da reparação civil contra a Fazenda Pública manter-se-ia subordinada ao regime especial
da prescrição qüinqüenal. Cumpre, todavia, atentar-se para o disposto no art. 10 do
Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932.
[...]
Significa que a prescrição das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública é
qüinqüenal, ressalvados os casos em que a lei estabeleça prazos menores. Na verdade,
os prazos inferiores a 5 (cinco) anos beneficiam a Fazenda Pública.
Diante disso, a pretensão de reparação civil contra a Fazenda Pública submete-se ao
prazo prescricional de 3 (três) anos, e não à prescrição qüinqüenal.
(CUNHA, 2010, p. 88-89)

Jungstedt e Coutinho (2010) analisam vários julgados e ainda os posicionamentos de
Carvalho Filho (2009) e Di Pietro (2010), e ao final citando o entendimento de Cunha (2010) para
defender a aplicação do prazo trienal.
Também concordando com Cunha (2010), Algasso igualmente se embasando no art.
10 do Decreto nº 20.910/32 diz: “conclui-se que o prazo quinquenal não prevalece mais quando
se tratar de reparação civil em face da Fazenda Pública, devendo ser utilizado o prazo de três anos
previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil” (ALGASSO, 2010, p. 3).
Amorim (2010) de forma sintética e condensada utiliza todos os argumentos expostos
para também defender a aplicação do prazo prescricional trienal nos casos de pretensão de
reparação civil. Nascimento também assim conclui:
Enfim, para evitar longas divagações, o importante a ser destacado das lições transcritas
acima é que vários operadores do direito reconhecem que o novo Código Civil trouxe
inovações aos prazos prescricionais que favorecem a Fazenda Pública, seja porque o
próprio artigo 10, do Decreto nº 20.910/32 prevê essa hipótese; seja porque a
interpretação sistemática, que passa pela análise do interesse público, das prerrogativas
favoráveis aos entes públicos em juízo, sempre foram no sentido de estipular prazos mais
favoráveis à Fazenda; seja porque os prazos estipulados no Decreto em destaque não
possuem caráter absoluto, cabendo a jurisprudência adequá-los aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade; seja porque determinadas matérias, a exemplo da
reparação civil, o prazo prescricional se encontra devidamente regulado, e em virtude de
ser regramento mais novo e específico sobre a matéria prevalece sobre o vetusto decreto.
(NASCIMENTO, 2009, p. 16).

Aplicando todos os fundamentos acima em decisão proferida em 8 de setembro de
2009 no REsp 1.137.354-RJ, restou acatado pelo Superior Tribunal de Justiça o prazo trienal em
relação ao prazo prescricional da pretensão de reparação civil em relação a Fazenda Pública,
julgamento que foi relatado pelo Ministro Castro Meira:
RESPONSABILIDADE. ESTADO. PRESCRIÇÃO. Trata-se, na origem, de ação
indenizatória lastreada na responsabilidade civil proposta contra o Estado por viúvo e
filhos de vítima fatal de disparo supostamente efetuado por policial militar durante
incursão em determinada área urbana. Assim, a questão cinge-se em saber se, após o
advento do CC/2002, o prazo prescricional para o ajuizamento de ações indenizatórias
contra a Fazenda Pública foi reduzido para três anos, como defende o recorrente com
suporte no art. 206, § 3º, V, do mencionado código, ou permanece em cinco anos,
conforme a norma do art. 1º do Dec. nº 20.910/1932. Isso posto, a Turma deu provimento
ao recurso ao argumento de que o legislador estatuiu a prescrição de cinco anos em
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benefício do Fisco e, com o manifesto objetivo de favorecer ainda mais os entes
públicos, estipulou que, no caso de eventual existência de prazo prescricional menor a
incidir em situações específicas, o prazo quinquenal seria afastado nesse particular (art.
10 do Dec. nº 20.910/1932). O prazo prescricional de três anos relativo à pretensão de
reparação civil (art. 206, § 3º, V, do CC/2002) prevalece sobre o qüinqüênio previsto no
art. 1º do referido decreto.
(BRASIL, STJ. REsp 1.137.354-RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, 2009).

Alexandrino e Paulo citam a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para
defender a aplicação do prazo trienal, concluindo: “Trata-se, como se vê, de prazo mais favorável
à pessoa jurídica causadora do dano.” (ALEXANDRINO; PAULO, 2010, p. 749).
Este posicionamento também já foi adotado em julgados proferidos pelo Egrégio
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vejamos:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUESTÕES
FÁTICO-JURÍDICAS
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA PRESCINDIBILIDADE - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
- CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REPARAÇÃO CIVIL PRESCRIÇÕES QUINQUENAL E TRIENAL - PRAZO MENOR - RESSALVA
LEGAL, EM FAVOR DO ESTADO - INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA INTELIGÊNCIA DO ART. 10, DO DECRETO Nº 20.910/1932 C/C ART. 206, §3º, V,
DO NOVO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO - DECRETAÇÃO QUE SE IMPÕE PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA REFORMADA. 1. O juiz é o destinatário da
prova, competindo-lhe determinar a realização da que entender útil à instrução do feito,
até mesmo ex officio, afastando a que se apresentar prescindível/protelatória, cuja
conduta, no exercício da direção do processo, não conduz, por si, ao cerceamento de
defesa, pois o princípio do contraditório não pode dar azo ao arrastamento desnecessário
e indefinido do feito. 2. Sob a luz da interpretação lógico-sistemática, conclui-se que a
prescrição quinquenal não é regra absoluta, pois o próprio Decreto nº 20.910/1932 - que
a instituiu - ressalva no seu art. 10 a prevalência de eventuais prazos menores, em favor
do Estado, impondo-se, no caso dos autos, a decretação da prescrição trienal (Cód. Civil,
art. 206, § 3º, V), quanto à pretensão indenizatória deduzida em juízo. 3. O legislador
estatuiu a prescrição de cinco anos em benefício do Fisco e, com o manifesto objetivo
de favorecer ainda mais os entes públicos, estipulou que, no caso da eventual existência
de prazo prescricional menor a incidir em situações específicas, o prazo quinquenal seria
afastado nesse particular. Inteligência do art. 10 do Decreto nº 20.910/32, razão pela qual
o prazo prescricional de três anos relativo à pretensão de reparação civil - art. 206, §3º,
V, do Código Civil de 2002 - prevalece sobre o quinquênio previsto no art. 1º do Decreto
nº 20.910/32. Precedente do STJ.
Súmula: REJEITARAM A PRELIMINAR E REFORMARAM A SENTENÇA, NO
REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.
(MINAS GERAIS, TJ. Apelação: numeração única: 2669452-95.2006.8.13.0024,
número do processo: 1.0024.06.266945-2/001, Relator: NEPOMUCENO SILVA, 2010)

Diógenes Gasparini informa a existência do conflito, assim se manifestando:
Com efeito, o STJ recentemente decidiu que o prazo prescricional de três anos relativo
à pretensão de reparação civil – art. 206, §3º, V, do Código Civil de 2002 – prevalece
sobre o prazo qüinqüenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 (REsp 1.137.354,
Rel. Min. Castro Meira, DJe, 18 set. 2009). Em síntese, se esse entendimento vier a
prevalecer nos demais Tribunais, após o Código Civil de 2002 deverá ser considerado
como de três anos o prazo prescricional para o ajuizamento de ações indenizatórias
contra a Fazenda Pública. (GASPARINI, 2010, p. 1123-1124)
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Gonçalves doutrinador do Direito Civil defende a aplicação do prazo trienal: “o novo
Código Civil unificou todos os prazos das ações de ressarcimento de dano, reduzindo-os a três
anos, sem fazer nenhuma distinção entre os sujeitos passivos.” (GONÇALVES, 2010, p. 163).
Observa-se que, a grande maioria dos doutrinadores que tomam conhecimento do
conflito defendem a tese da aplicabilidade do prazo trienal, utilizando-se de vários fundamentos.

6. CONCLUSÃO

Podemos concluir que, conforme demonstrado no tópico 3, grande parte da doutrina
do Direito Administrativo e do Direito Civil desconhece a existência do conflito entre o prazo
prescricional qüinqüenal estabelecido pelo Decreto nº 20.910/32 e o prazo prescricional trienal do
Código Civil de 2002, no que tange a pretensão de reparação civil em face da Fazenda Pública.
Dos autores que conhecem do conflito e que se manifestam no sentido de entender
vigente o prazo prescricional qüinqüenal do Decreto nº 20.910/32, destacam-se a professora
Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2010), Medauar (2010) e Nassar (2009) no âmbito do Direito
Administrativo, possuem como fundamento a idéia de que esta lei é especial em relação ao
Código Civil, sendo que este último diploma legal seria aplicável somente aos particulares. As
decisões judiciais que entenderam pela aplicação do prazo qüinqüenal, apesar do enfoque
diferente, utilizaram dos mesmos fundamentos dos referidos autores.
De outro modo, com fundamentos que vão desde o princípio da supremacia do
interesse público sobre o interesse privado, do princípio da isonomia e da unidade do
ordenamento jurídico e ainda nas formas de interpretação e hermenêutica, suscitando o diálogo
das fontes e uma forma diferenciada de analisar o critério da especialidade, a grande maioria dos
autores que conhecem do conflito entre o prazo trienal e prazo quinquenal entendem pela
aplicação do prazo trienal, posicionamento este que, também vem sendo adotado em algumas
decisões judiciais.
Podemos concluir que, no que tange a regulação do prazo prescricional da pretensão
de reparação civil em face da Fazenda Pública efetivamente existe conflito entre a regra do
Decreto nº 20.910/32 (prazo qüinqüenal) e a regra do Código Civil de 2002 (prazo trienal) e,
considerando os fundamentos como princípio da isonomia, princípio do interesse público sobre o
privado, a interpretação com base no diálogo das fontes, e ainda entendendo que, pelo critério da
especialidade contido no próprio Decreto nº 20.910/1932 em seu artigo 10, sendo o prazo
prescricional trienal estabelecido pelo Código Civil menor, este deverá ser aplicável nos casos de
pretensão de reparação civil em face da Fazenda Pública.
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1. INTRODUÇÃO

No quadro de divisão de funções entre os Poderes do Estado, cabem ao Poder
Legislativo, no caso do Brasil exercido pelo Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e
Senado Federal), além das funções atípicas de administrar e julgar, as funções precípuas de
legislar e de fiscalizar.
Da mesma forma, é o Poder Legislativo o responsável por exercer a função atinente
ao Poder Constituinte Derivado, competente pela modificação das normas constitucionais por
meio de emendas e por regulamentar o texto constitucional produzindo normas
infraconstitucionais.
Tanto no exercício da função típica de legislar, editando atos normativos primários
que instituem direitos e criam obrigações, como exercendo atividade de Poder Derivado,
elaborando normas infraconstitucionais regulamentadoras da Constituição e criando emendas
modificadoras da Constituição, o Poder Legislativo não é livre para produzir normas jurídicas
indistintamente, devendo respeitar os limites que lhe são traçados pela Constituição.
Neste contexto, apresentaremos de forma sucinta as limitações ao Poder
Derivado e faremos uma análise mais profunda sobre as limitações constitucionais ao
legislador infraconstitucional, que é o objeto do presente trabalhando, passando, ainda, por
temas relevantes e intimamente ligados a estas ultimas limitações, como a supremacia e
rigidez da Constituição.
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2. CONSTITUIÇÃO: RIGIDEZ E SUPREMACIA
O termo constituição possui diversos significados, podendo referir-se tanto ao ato de
estabelecer ou ordenar, como o de ordenação ou regulamentação. Não obstante a diversidade de
significados, podemos afirmar que de certa forma todos eles estão ligados à idéia de “modo de
ser de alguma coisa” e, por conseguinte, de organização interna de entidades e seres. Nesse
sentido, segundo José Afonso da Silva1, pode-se dizer que “todo Estado possui uma constituição”
que é o “simples modo de ser do Estado”.
Juridicamente, porém, Constituição deve ser entendida como lei fundamental e
suprema de um Estado2, ou seja, é a criação e organização dos elementos essenciais do Estado,
sendo definida por Canotilho como o “estatuto jurídico do fenômeno político”.3
O princípio da supremacia constitucional4 (Constituição como lei suprema) é a
principal conseqüência da rigidez de uma Constituição, sendo certo afirmar que nos
ordenamentos jurídicos, como o nosso, encabeçados por uma Constituição rígida (“são as
constituições escritas que poderão ser alteradas por um processo legislativo mais solene e
dificultoso do que o existente para a edição das demais espécies normativas”5), o sistema de
normas é necessariamente hierárquico, estando às normas constitucionais no ápice da pirâmide
hierárquica.
Neste contexto, insta ressaltar que o Direito pode regular sua própria criação, sendo
que uma norma pode determinar tanto o processo pela qual a outra será produzida como o próprio
conteúdo da norma a produzir. Nesse sistema de “supra-infra-ordenação”, superior é a norma que
regula a produção, ao passo que inferior é a norma produzida segundo as determinações daquela.
Assim, uma norma infraconstitucional só será valida se produzida da maneira determinada por
outra norma (Constituição), que é seu fundamento imediato de validade.6
Desta forma, tendo em vista que a Constituição é a lei fundamental e suprema de um
Estado, e fundamento de validade último de todas as normas jurídicas, qualquer norma do
ordenamento jurídico só será valida se estiver em conformidade com as normas constitucionais,
seja sob o aspecto formal, seja sob o aspecto material.
Neste ponto, pela clareza com que trata o assunto, importante destacar as lições de
Gilmar Ferreira Mendes7, para quem:
1

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. p. 41-42.
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. p. 38.
3
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição.
4
A supremacia constitucional pode ser dividida em supremacia material e supremacia formal. A supremacia material,
que é inerente a todas as constituições, decorre de seu conteúdo e é uma conseqüência do objeto clássico das
constituições (do que chamamos de norma materialmente constitucionais - direitos e garantias fundamentais,
estrutura do Estado e organização dos Poderes), que trazem em si os fundamentos do Estado de Direito. Já a
supremacia formal, que é a que realmente interessa ao Direito, por ser a única a produzir conseqüências no mundo
jurídico, é uma característica específica das constituições rígidas (que possuem um processo de alteração mais solene
que o ordinário) e decorre do seu processo de elaboração.
5
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. p. 41.
6
KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. p. 129.
7
MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. p. 192.
2
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“o conflito de leis com a Constituição encontrará solução na prevalência desta,
justamente por ser a Carta Magna produto do poder constituinte originário, ela própria
elevando-se à condição de obra suprema, que inicia o ordenamento jurídico, impondose, por isso ao diploma inferior com ela inconciliável. De acordo com a doutrina clássica,
por isso mesmo, o ato contrário à Constituição sofre de nulidade absoluta.”

3.
AS
LIMITAÇÕES
INFRACONSTITUCIONAL

CONSTITUCIONANIS

AO

LEGISLADOR

Como afirmado anteriormente, o Poder Legislativo, no exercício de sua função típica
de legislar, editando atos normativos primários que instituem direitos e criam obrigações, e
exercendo atividade de Poder Derivado, elaborando normas infraconstitucionais regulamentadoras
da Constituição e criando emendas modificadoras da Constituição, não é livre para produzir normas
jurídicas indistintamente, devendo respeitar os limites que lhe são traçados pela Constituição.8
Fácil perceber, assim, que a liberdade de conformação do legislador não é absoluta,
estando o mesmo vinculado aos limites estabelecidos pela Constituição. Neste contexto, segundo
Gilmar Ferreira Mendes, “o conceito de discricionariedade no âmbito da legislação traduz, a um
só tempo, a idéia de liberdade e de limitação. Reconhece-se ao legislador o ‘poder de
conformação’ dentro de limites estabelecidos pela Constituição.”8
Sem nos aprofundarmos nos limites impostos ao Poder Derivado Reformador,
responsável pela alteração da Constituição por meio de emendas, haja vista que não é o objeto do
presente trabalho, percebemos que os mesmos não se confundem com os limites constitucionais
impostos ao legislador infraconstitucional. Como poder instituído pela própria Constituição, o
Poder Derivado Reformador, no exercício do seu trabalho de reforma da Constituição mediante a
elaboração de emendas constitucionais, está sujeito a limites temporais, matérias, formais,
circunstanciais e implícitos impostos pela própria Constituição.
A limitação temporal é a proibição de reforma de dispositivos constitucionais durante
determinado período de tempo após sua promulgação.9 As limitações circunstanciais impedem a
modificação da Constituição durante certas situações excepcionais em que a livre vontade do
poder derivado reformador possa estar ameaçada.10 Já as limitações formais ou processuais são as
limitações concernentes ao órgão competente (subjetivas) e ao procedimento (objetiva) a ser
observado para a modificação da Constituição.11 Por outro lado, as limitações materiais impedem
a modificação de determinado conteúdo considerado como núcleo essencial da constituição,
exteriorizando-se nas cláusulas pétreas previstas no art. 60, §4º, da CF.12 Por fim, a doutrina
reconhece a existência de limites implícitos, que seriam estabelecidos por cláusulas pétreas não
8

Idem. p. 964.
A CF/88 não prevê este tipo de limitação para o poder reforma, mas somente para a revisão constitucional (art. 3º
da ADCT).
10
É vedada modificação no texto constitucional durante o período de intervenção federal, estado de sítio e de defesa
(art. 60, §1º, CF).
11
O art. 60, caput, da CF traz limitações formais subjetivas e os §§2º, 3º e 5º do mesmo artigo são exemplos de
limitações formais objetivas.
12
As limitações matérias impostas pelo poder constituinte originário consistem numa tentativa de manter a identidade
constitucional.
9
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expressamente previstas no art. 60, §4º, da CF, e que seriam basicamente cláusulas sobre o
exercício do poder constituinte derivado e sua forma de atuação.13
Lado outro, as limitações ao legislador infraconstitucional estão ligadas à
superioridade constitucional, que se traduz, no plano dogmático e positivo, no estabelecimento
da forma (procedimentos, competência, etc.) e do conteúdo dos atos normativos
infraconstitucionais.
Ao estabelecer a forma dos atos normativos infraconstitucionais, disciplinando regras
básicas de feitura e elaboração das espécies normativas, a Constituição esta estabelecendo limites
formais ao legislador infraconstitucional. Desta feita, as normas constitucionais de processo
legislativo14 representam limites constitucionais formais ao legislador infraconstitucional, cuja
inobservância tem como conseqüência a inconstitucionalidade formal15 da lei ou ato produzido,
possibilitando pleno controle repressivo de constitucionalidade pelo Poder Judiciário, tanto pelo
método difuso quanto pelo concentrado.16
Os requisitos ou limites formais são divididos em subjetivos e objetivos. Requisitos
formais subjetivos dizem respeito à fase introdutória do processo legislativo, estando ligados,
assim, à iniciativa legislativa ou competência. Já os requisitos formais objetivos dizem respeito à
fase constitutiva (deliberação parlamentar – discussão e votação no Congresso Nacional, e
deliberação executiva – sanção ou veto do Presidente da República) e fase complementar do
processo legislativo (promulgação e publicação do ato normativo).17
Por outro lado, ao vincular o objeto ou limitar o conteúdo dos atos normativos
infraconstitucionais, a Constituição esta estabelecendo limites materiais ou substanciais ao
legislador infraconstitucional, cuja inobservância da origem à inconstitucionalidade material18,
que segundo Gilmar Ferreira Mendes19, decorre não só do contraste direto do ato legislativo com
o parâmetro constitucional, mas também da aferição do desvio do poder ou do excesso do poder

13

José Afonso da Silva, lembrando Nelson de Sousa Sampaio, reconhece que persistem, em nosso ordenamento
constitucional, por razões de ordem lógica, três limitações implícitas ao poder de reforma constitucional: (1) ‘as
concernentes ao titular do poder constituinte’, pois uma reforma constitucional não pode mudar o titular do poder
que cria o próprio poder reformador; (2) ‘as referentes ao titular do poder reformador’, pois seria despautério que o
legislador ordinário estabelecesse novo titular de um poder derivado só da vontade do constituinte originário; (3) ‘as
relativas ao processo da própria emenda’, distinguindo-se quanto à natureza da reforma, para admiti-la quando se
tratar de tornar mais difícil seu processo, não a aceitando quando vise a atenuá-lo.
14
Segundo Alexandre de Moraes (op. cit., p. 600) o processo legislativo é verdadeiro corolário do princípio da
legalidade, que deve ser entendido como, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de espécie normativa devidamente elaborada de acordo com as regras de processo legislativo constitucional.
15
Ocorre inconstitucionalidade formal quando há inobservância das normas constitucionais de processo legislativo,
ou seja, quando a norma constitucional violada trata de processo ou de forma de elaboração de outra norma. É o que
se dá, por exemplo, com os atos e leis do poder público emanados de uma autoridade incompetente
(inconstitucionalidade formal subjetiva), ou elaborados em desconformidade com os procedimentos e formalidades
estabelecidos na constituição (inconstitucionalidade formal objetiva).
16
Controle difuso é aquele cuja competência para exercê-lo é de qualquer órgão do poder judiciário, ao passo que
controle concentrado é aquele em que a competência para exercê-lo é concentrada em um órgão ou tribunal.
17
Nesse sentido Alexandre de Moraes, op. cit., p. 600.
18
Ocorre inconstitucionalidade material quando há inobservância de uma norma de fundo da constituição, ou seja,
quando o conteúdo dos atos ou leis emanadas do poderes públicos contrariam um dispositivo constitucional.
19
MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. p. 963.
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legislativo.20 Os limites ou requisitos materiais ou substanciais nada mais são de que limites ao
conteúdo ou objeto dos atos normativos, ou, nas palavras de Alexandre de Moraes, “trata-se da
verificação material da compatibilidade do objeto da lei ou ato normativo com a Constituição
Federal”.21
Exemplificando os limites acima destacados, podemos afirmar que quando a
Constituição Federal brasileira dispõe que é de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas (art. 61, §1º, I, da CF), ela esta
estabelecendo um limite formal subjetivo. Por outro lado, quando ela estabelece que as leis
complementares sejam aprovadas por maioria absoluta na Câmara dos Deputados e no Senado
Federal (art. 69), esta estabelecendo um limite formal objetivo.
Lado outro, quando o conteúdo de uma lei ou ato normativo é compatível com
um dispositivo constitucional, significa que ela cumpriu os limites materiais. Neste
contexto, entendemos que as normas programáticas existentes na constituição possuem um
efeito limitador do legislador.
As normas programáticas são normas que trazem apenas princípios indicativos
dos fins e objetivos do Estado, apresentando-se no texto constitucional como esquemas
genéricos, diretrizes e programas de ação. Segundo José Afonso da Silva, são normas que
“envolvem um conteúdo social e objetivam a interferência do Estado na ordem econômicosocial, mediante prestações positivas, a fim de propiciar a realização do bem comum,
através da democracia social.”22
Muito embora as normas programáticas sejam classificadas como norma
constitucional de eficácia limitada, ou seja, que dependem da existência de uma normação
infraconstitucional ulterior para terem eficácia positiva (estar apta a serem aplicadas aos casos a
que se referem), entendemos que ainda que não exista esta regulamentação ulterior elas
representam um limite ao legislador, haja vista que o mesmo não poderá editar normas em sentido
oposto ao programa ou diretrizes por elas estabelecidas.
Assim, fácil perceber que as normas programáticas possuem uma eficácia negativa,
ou força paralisante, ab-rogando a legislação precedente que lhe for incompatível e impedindo
que o legislador edite normas em sentido oposto ao conteúdo assegurado pela Constituição.23
20

Segundo o mencionado autor (op. cit., p. 963) é possível que o vício de inconstitucionalidade substancial decorrente
do excesso de poder legislativo constitua um dos mais tormentosos temas do controle de constitucionalidade
hodierno. Cuida-se de aferir a compatibilidade da lei com os fins constitucionais previstos ou de constatar a
observância do princípio da proporcionalidade, isto é, de se proceder à censura sobre a adequação e necessidade do
ato legislativo.
21
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. p. 601.
22
SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. p. 137-138.
23
José Afonso da Silva, citando Balladore Pallieri, esclarece que apesar de não conseguirem constranger,
juridicamente, o legislador a seguir aquela via, as normas programáticas impedem que ele siga uma via diversa ou
mesmo que volte atrás, após ter dado execução à norma constitucional (op. cit., p. 158).
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4. CONCLUSÃO

Pelo que se viu, definitivamente, o legislador infraconstitucional, assim como o Poder
Derivado na elaboração de emendas modificadoras da Constituição e na regulamentação das
normas constitucionais, não possui liberdade absoluta no exercício de sua função típica de
legislar, estando sujeitos a limites constitucionais materiais e formais, cuja inobservância gera a
inconstitucionalidade do ato normativo ou Lei e atrai o vício de nulidade absoluta.
Os limites formais do legislador infraconstitucional, como o próprio nome leva a crer,
relaciona-se a forma de produção ou regras básicas de feitura e elaboração das espécies
normativas. Podem ser classificados ou subdivididos em limites formais subjetivos, que dizem
respeito à fase introdutória do processo legislativo, estando ligados, assim, à iniciativa legislativa
ou competência, e em limites formais objetivos, que dizem respeito à fase constitutiva
(deliberação parlamentar – discussão e votação no Congresso Nacional, e deliberação executiva
– sanção ou veto do Presidente da República) e a fase complementar do processo legislativo
(promulgação e publicação do ato normativo).
Já os limites constitucionais materiais do legislador infraconstitucional, que como
visto tem por exemplo, as normas programáticas, estão ligados ao objeto ou conteúdo dos atos
normativos, ou seja, representam limites ao conteúdo ou objeto dos atos normativos
infraconstitucionais.
Importa frisar, por derradeiro, que a elaboração de normas infraconstitucionais em
desrespeito aos limites acima descritos atrai o vício da nulidade absoluta do ato, caracterizado
pela inconstitucionalidade formal no caso de desrespeito aos limites formais e pela
inconstitucionalidade material no caso de inobservância dos limites materiais.
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1. INTRODUÇÃO

Prevê o art. 149 do CTN, in verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos
do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a
pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestálo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou
formalidade especial.
*
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Parágrafo único - A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.

Passadas décadas desde o advento do código, ainda se debate sobre as hipóteses de
revisão do lançamento que estariam contempladas no dispositivo. A doutrina, de forma
majoritária, entende que o artigo não permite a alteração em razão de erro de direito.
Ainda limitado ao direito positivado, há expressa limitação, no art. 146 do CTN, à
alteração de critérios jurídicos para novos lançamentos em relação a um mesmo sujeito passivo:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa
no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito
passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.

Os autores que tratam da interpretação do dispositivo divergem quanto ao significado
da expressão “critérios jurídicos”. Prepondera o entendimento de que a modificação nos critérios
jurídicos equivaleria ao reconhecimento de existência de “erro de direito” no lançamento anterior.
Assim, o art. 146, complementando o disposto no art. 149, estaria a confirmar a inalterabilidade
do ato administrativo por erro de direito.
Hugo de Brito Machado discorda da posição majoritária1:
Não se trata da questão relativa ao erro. Mudança de critério jurídico não se confunde
com erro de fato nem mesmo com erro de direito, embora a distinção, relativamente a
este último, seja sutil.
Há erro de direito quando o lançamento é feito ilegalmente, em virtude de ignorância ou
errada compreensão da lei. O lançamento, vale dizer, a decisão da autoridade
administrativa, situa-se, neste caso, fora da moldura ou quadro de interpretação que a
Ciência do Direito oferece. Há mudança de critério jurídico quando a autoridade
administrativa simplesmente muda de interpretação, substitui uma interpretação por
outra, sem que se possa dizer que qualquer das duas seja incorreta. Também há mudança
de critério jurídico quando a autoridade administrativa, tendo adotado uma entre várias
alternativas expressamente admitidas pela lei, na feitura do lançamento, depois pretende
alterar esse lançamento, mediante a escolha de outra das alternativas admitidas e que
enseja a determinação de um crédito tributário em valor diverso, geralmente mais
elevado. [destaques do original]

Desde já, colocamo-nos de acordo com a assertiva. Como procuraremos demonstrar,
o código trata diferentemente os dois institutos, permitindo, com limitação temporal, que o
lançamento seja revisto em razão de erro de direito, isto é, que a alteração produzida se aplique
aos mesmos fatos geradores relatados pelo primeiro ato. A fim de confirmar a tese, trataremos
basicamente de três argumentos que reincidentemente aparecem nos debates a respeito do tema:
a) a jurisprudência repele a revisão do lançamento por erro de direito;
b) segundo o CTN, somente o erro de fato propiciaria a revisão do ato administrativo;
c) a imutabilidade decorre do princípio da segurança jurídica.
2. A LISTA DO ART. 149 É EXAUSTIVA?
Antes, porém, há um ponto a ser analisado que não tem merecido tratamento
1

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 12.ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 123.
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aprofundado pelos críticos. O art. 149, em seu caput, determina (posto que ato vinculado nos
termos do art. 142) a revisão nos casos que enumera, mas, em nenhum momento, faz referência
à circunstância de que as hipóteses se limitariam às nele descritas. Estaríamos ou não diante de
lista exemplificativa?
O inciso I, ao se referir à possibilidade de revisão “quando a lei assim o determine”,
dá suporte à tese de que não se trata de previsão exaustiva, já que permite que outros casos
venham a ser arrolados pela legislação dos entes competentes.
Ou seja, é possível concluir, se outro impedimento não houver, que a lei ordinária
pode prever a revisão por erro de direito, ainda que este não esteja contido nos demais incisos. A
hipótese assemelha-se, nesse aspecto, ao inciso II do art. 124 do mesmo código, que prevê a
solidariedade quanto às “pessoas expressamente designadas em lei”. No Estado de Minas Gerais,
a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, apoiada na previsão do CTN, arrola mais de uma
dezena de casos de solidariedade nos incisos do art. 21.

3. A JURISPRUDÊNCIA REPELE A REVISÃO POR ERRO DE DIREITO?
A despeito da mais recente jurisprudência de alguns tribunais, o Supremo Tribunal
Federal (STF), em período anterior ao de vigência do CTN, já aventou a possibilidade de revisão
por erro de direito2:
Ementa: 1) Admissível a revisão de lançamento fiscal por erro de direito. 2) Noção de
capital efetivamente aplicado (imposto de lucro extraordinário).

Merece especial destaque o que constou do Recurso Extraordinário 38.164-RS3:
Ementa: A revisão para a cobrança suplementar de tributo só se justifica em caso de erro
de fato ou de direito no lançamento fiscal anterior. A simples mudança de critério
administrativo não a autoriza.

Além de permitir a revisão por erro de direito, este julgado é importante por definir
que mudança de critério jurídico não se confunde com erro de direito.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em precedente, decidiu que “a expressão ‘falta
funcional’, referida no artigo 149, IX, do Código Tributário Nacional, abrange também os erros
da autoridade administrativa; basta a constatação de que ela ‘não se ateve à exatidão imposta pela
legislação do país ou pelo dever funcional’ ”.4
Portanto, nos termos desta última decisão, independentemente de sua classificação
doutrinária (erro de fato ou de direito), a falta funcional da qual decorra a não observância da
legislação implica a revisibilidade do ato administrativo praticado. Aliás, constou da decisão
2

RE 44.185. Relator Min. Victor Nunes. Tribunal Pleno. Julgamento: 26.08.1963. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=44185&base=baseAcordaos>. Acesso em: 3 abr. 2010.
3
Relator
Min.
Henrique
D'avila.
1ª
Turma,
decisão
em
14.05.1959.
Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=38164&base=baseAcordaos>. Acesso em: 3 abr. 2010.
4
Agravo Regimental em Ag. 85.549. Relator: Min. Ari Pargendler. Julgamento: 06.12.1995 Disponível em:
<https://ww2.stj.jus.br/processo/jsp/ita/abreDocumento.jsp?num_registro=199500485273&dt_publicacao=26-021996&cod_tipo_documento= >. Acesso em: 22 abr. 2010. Itálico original.
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agravada: “o lançamento fiscal deve ser revisto sempre que nele for apurado erro ou omissão
(CTN, art. 149), não havendo situação jurídica definitivamente constituída enquanto a Fazenda
Pública tiver prazo para a constituição do crédito (CTN, artigo 173)”.
Não contestamos o fato de que preponderam decisões que repelem a alteração do
lançamento em razão do erro de direito. Nosso objetivo é demonstrar que:
a) erro de direito e mudança de critério jurídico não se confundem;
b) é difícil afirmar exatamente a tese jurisprudencial, pois esta - como também se
verifica na doutrina – costuma mesclar os dois institutos e, não poucas vezes, também o próprio
erro de fato, em razão da evidente dificuldade de separá-los:
“Tem o direito pretoriano, da mesma forma, considerado que o erro de direito é o mesmo
que erro na interpretação jurídica dos fatos.” (REsp 654.076/RJ. 2ª Turma. Relatora Min.
Eliana Calmon DJ 23.05.2005, p. 225)
“Ratio essendi da Súmula 227/TRF no sentido de que ‘a mudança de critério jurídico
adotado pelo fisco não autoriza a revisão do lançamento’. Incabível o lançamento
suplementar motivado por erro de direito.” (REsp 412.904/SC. 1ª Turma. Relator Min.
Luiz Fux. DJ 27.05.2002, p. 142)
“O erro de direito cometido pelo contribuinte, mas não detectado pelo Fisco, é o mesmo
que alteração de critério jurídico, vedado pelo CTN.” (REsp 1.079.383/SP. 2ª Turma.
Min. Eliana Calmon. DJe 01.07.2009)
“Esta Corte de Justiça entende que não é possível a revisão do lançamento de ofício em
hipótese em que se configurou erro de direito. Nesse sentido, confira-se o teor da Súmula
227 do extinto TFR: ‘A mudança de critério jurídico adotado pelo Fisco não autoriza a
revisão de lançamento.’” (AgRg no AgRg no Ag 1.136.182/SP. 1ª Turma. Relatora Min.
Denise Arruda. DJe 10.12.2009)
“O art. 149 do CTN autoriza a revisão do lançamento, dentre outras hipóteses, ‘quando
se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória’, ou seja, quando há erro de
direito. Se a autoridade fiscal teve acesso à mercadoria importada, examinando sua
qualidade, quantidade, marca, modelo e outros atributos, ratificando os termos da
declaração de importação preenchida pelo contribuinte, não lhe cabe ulterior
impugnação do imposto pago por eventual equívoco na classificação do bem.” (REsp
202.958/RJ. 2ª Turma. Min. Franciulli Netto. DJ 22.03.2004, p. 263) (Itálico nosso)

4. SOMENTE O ERRO DE FATO PROPICIARIA A REVISÃO DO LANÇAMENTO?
Consta dos trabalhos da Comissão Especial encarregada de elaborar o projeto do
Código Tributário Nacional5:
A expressão erro de direito, aliás, não é tecnicamente rigorosa: uma distinção conceitual
entre “erro de direito” e “erro de fato” é importante no plano da fundamentação teórica
do sistema, porém no campo da sua atuação a diferenciação pode perder algo do seu
rigor, sem que por isso fique reduzida a sua nitidez. Assim, o erro na aplicação da lei
(por ex., recurso a lei revogada ou inaplicável ao caso) não será erro de direito, mas de
5

BRASIL. Ministério da Fazenda. Trabalhos da comissão especial do Código Tributário Nacional. Rio de Janeiro:
Ministério da Fazenda, 1954. p. 209.
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fato; inversamente, a variação de critério jurídico na aplicação da lei pertinente ao caso
não implica necessariamente em “erro” de direito, até mesmo porque a hipótese típica é
a variação opinativa entre os dois critérios, por definição igualmente exatos e, portanto
alternativos.

O exemplo dado (erro na aplicação da lei, por estar revogada ou ser inaplicável ao
caso) seria tido, por esmagadora maioria da doutrina e jurisprudência, como hipótese de erro de
direito e insuscetível de propiciar a alteração do lançamento. No entanto, para a comissão
encarregada de elaborar o projeto do CTN, tratava-se de erro de fato.
Noutro giro, percebe-se da passagem transcrita uma identidade com a visão destacada
de Hugo de Brito Machado: a variação de critério jurídico não implica erro de direito. A
comissão, ao tratar da mudança do critério como “variação opinativa entre os dois critérios, por
definição igualmente exatos e, portanto alternativos”, caminha no mesmo sentido que
posteriormente Machado irá sustentar como mera mudança de interpretação.
É interessante que Lobo Torres, reconhecendo “vã a tentativa de separar a questão de
fato da questão de direito”6 acaba por repelir a modificação por erro de direito, inclusive
adotando, em certas passagens, o sentido que atual e predominantemente se dá.7 No entanto,
transcreve a legislação germânica que teria inspirado o art. 146 do CTN8:
A inspiração para a norma transcrita buscou-a o legislador no direito germânio. Em sua
nova versão, estampada no art. 176 do Código de 1977 (Abgabenordung 77), aquela
regra, sob o título de “proteção da confiança nas hipóteses de anulação e alteração de
lançamento" (Vertrautensschutz bei der Aufhebung und Anderung von Stuerbescheiden),
tem o seguinte teor: “Na anulação ou alteração de ato de lançamento notificado, não
pode ser considerado em detrimento do contribuinte o fato de 1 - a Corte Constitucional
Federal declarar a nulidade de uma lei, em que até então se baseava o lançamento; 2 um tribunal superior federal não aplicar uma norma em que até então se baseava o
lançamento, por considerá-la inconstitucional; 3 - ter-se alterado a jurisprudência de um
tribunal superior a qual havia sido aplicada pela autoridade fiscal nos lançamentos
anteriores”.

Assim, o CTN teria agregado, entre as causas de mudança de interpretação,
também as produzidas pela Administração, independentemente de provimentos judiciais. As
hipóteses do direito germânico apenas corroboram a afirmativa de que não se trata de erro,
mas mera alteração de interpretação.
O ICMS é pródigo em exemplos de mudança de interpretações dos tribunais:
a) a definitividade da substituição tributária, repelida, inicialmente e com veemência
pelo STJ, aceita pelo STF e, atualmente, aguardando uma decisão pela nova composição da Corte
Suprema;
b) STJ e STF igualmente se desentenderam (em relação ao ICMS), sobre: a incidência
6

TORRES, Ricardo Lobo. Normas de integração e interpretação do direito tributário. 3.ed. rev. e atual. Rio de
Janeiro: Renovar, 2000. p. 94.
7
Da obra extrai-se: “De modo que a errônea qualificação do fato constituirá erro de direito, com as mesmas
consequências da errônea interpretação da norma” (p. 96); “Numa primeira aproximação, o erro de direito seria
aquele relacionado com a questão de direito, ou seja, com a interpretação da hipótese legal, da premissa maior, da
norma jurídica.” (p. 94)
8
Idem, p. 102.
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na importação de bens por não contribuintes; a tributação sobre salvados de sinistro; e a correção
monetária de créditos;
c) o STF mudou seu entendimento sobre o estorno proporcional de créditos quando a
base de cálculo do imposto é reduzida.
O anteprojeto do Código Tributário, de Rubens Gomes de Sousa, que serviu de base para
os trabalhos da Comissão Especial responsável pela elaboração do projeto, previa no art. 1719:
Art. 171. Ressalvado o disposto no art. 186, o lançamento regularmente notificado ao
contribuinte na forma do disposto nos arts. 322 e 323 é definitivo e inalterável depois de
decorrido o prazo fixado em lei para a apresentação de reclamação, salvo quando
viciado, em prejuízo da Fazenda Pública ou do contribuinte, por:
I - Êrro de fato na verificação da ocorrência ou das circunstâncias materiais do fato
gerador;
II - Declaração ou informação falsa, errônea, omissa ou incompleta, por parte de pessoa
legalmente obrigada a prestá-la. (grafia original)

Como se percebe, apesar da redação contemplar, em princípio, apenas o erro de fato
(inciso I), há expressa ressalva aos vícios decorrentes da falta ou incompletude das informações
prestadas pelo sujeito passivo. O art. 186 do anteprojeto permitia a verificação da correção do ato
de formalização, mesmo na hipótese de crédito extinto por pagamento, desde que as diferenças
que viessem a ser apuradas decorressem de dolo, fraude, simulação ou ocultação por parte do
contribuinte ou de terceiro em benefício daquele.
Em texto publicado em 1948, Sousa já sustentava a imutabilidade do lançamento.
Mas observava: “como um pressuposto das conclusões a que chegamos que se trate de
lançamentos efetuados pelo fisco com base em declarações ou informações prestadas de modo
exato e completo pelo contribuinte ou pelo terceiro a eles legalmente obrigado”.10
A inteligência do texto mostra-se em consonância com precedente do STJ que admite
a revisão por erro de direto provocado por declarações inexatas prestadas pelo sujeito passivo:
“Tendo o lançamento originário se baseado em declarações inexatas prestadas pelo contribuinte,
é lícito à autoridade administrativa revê-lo, por isso que caracterizado o erro de direito”.11
Ao redigir o projeto do CTN, a comissão encarregada previu (inciso IX do art. 111) a
possibilidade de novo lançamento quando o “anterior esteja viciado por êrro na apreciação dos fatos
ou na aplicação da lei, não se considerando como tal a hipótese prevista no art. 109” (grafia original).
O texto do inciso denota a menção explícita ao que normalmente se considera erro de
direito (“na aplicação da lei”). O mencionado art. 109 do projeto corresponde ao atual art. 146.
Portanto, a existência dos dois dispositivos tratando dos dois temas leva, também aqui, à
conclusão de que, desde o projeto do CTN, a mudança do critério jurídico não se confundiria com
o “erro de direito”.
9

BRASIL. Ministério da Fazenda. Trabalhos da comissão especial do Código Tributário Nacional. Rio de Janeiro:
Ministério da Fazenda, 1954.
10
SOUSA, Rubens Gomes. Limites dos poderes do fisco quanto à revisão dos lançamentos. Revista de Direito
Administrativo, n.14, p. 30-31, out./dez. 1948.
11
REsp 41314/RS. Relator Min. Francisco Peçanha Martins. 2ª Turma. Julgamento: 12.03.2002. Disponível em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/IMG?seq=13977&nreg=199300333437&dt=20020513&forma
to=PDF>. Acesso em: 22 abr. 2010.

40

DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n. 1/2, Jan./Dez., 2011

No relatório da comissão, pode-se constatar que a ideia do anteprojeto (de
revisibilidade apenas por erro de fato) foi adotada, “introduzindo-se porém alguns
temperamentos em sua formulação”, tendo o novo texto atentado “mais do que aos seus
fundamentos [do anteprojeto] no plano doutrinário, à sua conformidade com as soluções
elaboradas pela jurisprudência no tocante aos efeitos dos atos administrativos criadores de
situações individuais”12.
Ao explicar a redação do inciso IX do art. 111 do projeto, o relatório, como
anteriormente citamos, afirma que o erro na aplicação da lei não é erro de direto, mas de fato. E
mais: a variação opinativa entre dois critérios também não constituiria erro. Extrai-se ainda13:
Em conclusão, o que importa preservar, em matéria de irretratabilidade dos atos
administrativos que criam situações subjetivas, é essencialmente a permanência do
critério jurídico que presidiu à constituição de tais situações, dado como pressuposto que
os fatos tenham sido completa e exatamente apurados e que a lei aplicada seja pertinente
à hipótese. [...]

Há de se destacar que a preocupação quanto à possibilidade de anulação volve-se à
existência de direito subjetivo nascido do ato da Administração, conforme precedente citado no
relatório (STF, Revista dos Tribunais, 177/588).
No entanto, o texto do projeto também não foi convertido integralmente na redação
final do CTN. Houve a modificação, retirando-se a menção ao erro “na aplicação da lei” que se
encontrava, como visto, no inciso IX do art. 111 do projeto.
A primeira impressão é que a supressão do texto implicaria, necessariamente, a
exclusão da hipótese do erro de direito. Ocorre que o inciso VIII do projeto, que se referia apenas
à omissão de formalidade essencial, passou a contemplar, além dessa hipótese, também a revisão
por falta funcional da autoridade (atual inciso IX do art. 149). É exatamente este dispositivo que
já levou o STJ a entender que haveria autorização para a prática do novo ato quando constatados
erros derivados da inobservância da legislação.14 Ou seja, apesar do texto aprovado não tratar
explicitamente do erro na aplicação da lei, este estaria contido no conceito de “falta funcional”.
Assim, é necessário que se entenda o contexto em que se firmou o entendimento de
que apenas o erro de fato propiciaria a revisão do lançamento. O primeiro pressuposto é que o
primitivo ato tenha se realizado com base em informações prestadas de modo exato e completo
pelos responsáveis legais. O segundo pressuposto é que o ato tenha criado um direito subjetivo.
5. A SEGURANÇA JURÍDICA E A REVISÃO
Um tópico a merecer especial cautela é o que se refere à assertiva, sempre recorrente,
de que a revisão do lançamento afrontaria o princípio da segurança jurídica.
12

BRASIL. Ministério da Fazenda. Trabalhos da comissão especial do Código Tributário Nacional. Rio de Janeiro:
Ministério da Fazenda, 1954. p. 209.
13
Idem, ibidem.
14
Agravo Regimental em Ag. 85.549. Relator: Min. Ari Pargendler. Julgamento: 06.12.1995 Disponível em:
<https://ww2.stj.jus.br/processo/jsp/ita/abreDocumento.jsp?num_registro=199500485273&dt_publicacao=26-021996&cod_tipo_documento=>. Acesso em: 22 abr. 2010.
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Devemos anotar que nos tributos que não se sujeitam à antecipação do pagamento
(lançamento por homologação), e não tendo contribuído o sujeito passivo para o erro (que não
seja exclusivamente formal), pode atentar contra a segurança jurídica a renovação do ato
administrativo. Recebida a notificação, há de se pacificar a relação jurídica, sob pena de o
contribuinte – mesmo tendo recolhido o devido – ver-se novamente compelido a fazê-lo.
Diversa é a hipótese em que a lei atribui ao contribuinte a obrigação de apurar e
recolher o tributo independentemente de qualquer atuação estatal. Nesses casos, o lançamento de
ofício pressupõe que o sujeito passivo não cumpriu a obrigação legal. Assim, antes de se falar em
erro da Administração (materializado no lançamento), há de se considerar a situação fática e
jurídica que o antecedeu.
O min. Gilmar Mendes, em voto proferido no Mandado de Segurança 22.357-DF,
refere-se à doutrina alemã de Otto Bachof no sentido de que a proteção à confiança do favorecido
é afastada pela legalidade “quando a vantagem é obtida pelo destinatário por meios ilícitos por
ele utilizados, com culpa sua, ou resulta de procedimento que gera sua responsabilidade.”15
Para melhor ficar esclarecida a questão, no Direito Administrativo largamente nos
defrontamos com hipóteses de atos praticados que atribuem direitos aos administrados. Esses
direitos são usufruídos. Posteriormente, verificando-se invalidade no ato concessivo, pretende o
Estado anulá-los. Nessas hipóteses, há sentido no debate a respeito da modificação daquela
situação jurídica que se instalou por ato da própria Administração e que, por ela, pretende-se
suprimir. Há de se esperar que o direito proteja aquele que, de boa-fé, usufruiu das consequências
do ato (constitutivo ou modificativo) que veio a ser tido, posteriormente, como viciado. Trata-se
de mitigação do rigor da Súmula 473 do STF: “a Administração pode anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogálos, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada,
em todos os casos, a apreciação judicial”.
Mas a segurança não se dirige exclusivamente à manutenção de qualquer situação
estabelecida, ainda que em decorrência de ato administrativo. A proteção da confiança implica
que eventual modificação seja precedida de processo administrativo no qual se garantam os
direitos constitucionais a ele relativos. E mais: que se considere precluso o possível direito à
revisão quando a lei assim o determine.
Em outros termos, a segurança jurídica tinha, no Direito Administrativo, conotação
específica até a publicação da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Antes do advento da lei,
defendeu-se a revisibilidade a qualquer tempo, conforme se extrai do debate ocorrido na Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça durante o julgamento do Mandado de Segurança 9.157DF. Não se pode trasladar uma teoria a respeito da segurança jurídica diante de quadro normativo
que não prevê prazo decadencial para outro que o agasalha.
Assim, não basta que se afirme que há jurisprudência favorável à imutabilidade do
ato em razão da segurança. É necessário que se verifique se a ausência de limite temporal para a
revisão não teria sido a causa da veiculação da tese ou, pelo menos, se a orientação não se
alteraria diante da previsão decadencial ao direito de revisão.
15

Julgamento:
27/05/2004.
Tribunal
Pleno.
Disponível
<http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85726>. Acesso em: 4 set. 2010.
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Lado outro, não se deve ver um princípio, qualquer que seja ele, de forma isolada. Há
de se introduzir no debate tantos outros quantos sejam aplicáveis ao caso. Queremos afirmar que
não é possível que se fale em segurança desprezando, por exemplo, a legalidade. Ou, a isonomia
que, na seara tributária, se manifesta pela capacidade contributiva. Ricardo Lobo Torres assevera16:
Os princípios se equilibram entre si e se aplicam mediante a devida ponderação com os
outros princípios que compõem o sistema aberto de valores. Dependendo do caso
emergente determinado princípio ganha maior peso na hora da aplicação, sem que daí se
conclua pela sua superioridade hierárquica. Enquanto as normas não toleram a
contradição, os princípios coexistem harmoniosamente, se devidamente ponderados. No
campo fiscal é necessário, para combater a elisão, o permanente equilíbrio e ponderação
entre legalidade e capacidade contributiva. [...]

Voltemos ao lançamento por homologação. O contribuinte descumpre o seu dever de
apurar e recolher o tributo. A obrigação tributária, frise-se, nasce com o fato gerador. O
lançamento vem a ser feito, declarando a incidência da regra de tributação, visando restabelecer
a legalidade quebrada pelo não recolhimento do crédito tributário. Posteriormente, verifica-se que
o ato administrativo foi realizado com erro; por exemplo, submeteu-se o fato a enunciado de
tributação incorreto, quando outro seria o aplicável. Constatada a incorreção, o lançamento é
refeito. Perguntamos: qual a segurança jurídica que desfrutava o sujeito passivo? De permanecer
sem apurar e recolher o tributo a que se viu obrigado em razão da lei, mas que foi por ato
administrativo declarado devido com base em incorreta hipótese legal? Qual a confiança que
deve ser protegida?
Estamos falando de obrigação tributária que decorre exclusivamente de lei que fixa,
também, a exigibilidade, independentemente de qualquer ato do Estado. Se segurança jurídica há
a ser prestigiada (mesmo em caso de erro), consiste: (a) na garantia de que nada será exigido se
o Estado for inerte dentro de lapso temporal fixado em lei (decadência); (b) no direito
administrativo e judicial de defesa contra a exigência (devido processo legal e ampla defesa).
Segurança jurídica pressupõe estabilidade da relação. Se a estabilidade ainda não se
instaurou, não há motivo para que se alegue a quebra da confiança.
A legalidade, utilizada para invalidar o lançamento viciado, é exatamente a legalidade
que vincula a produção do novo ato. A legalidade não só atua em relação à obrigação tributária
nascida e não satisfeita, mas, também, para que se realize a obediência aos diversos comandos
que regram a revisão, inclusive a fixação de prazos preclusivos para fazê-lo e os procedimentos
a serem observados. Admitir-se que incorreções impeçam a revisão da norma individual e
concreta veiculada pelo lançamento equivaleria ao desprezo das normas gerais e abstratas (da
própria lei, portanto).
Mesmo a coisa julgada, protegida pela Constituição como garantia fundamental, pode
ser objeto de rescisão, quando viola literal disposição de lei ou fundada em erro de fato (art. 485
do CPC). Por que a coisa julgada pode ser relativizada e o mesmo não se aplica à produção de
um ato administrativo?
A sentença, como o lançamento, cria uma situação jurídica de caráter individual.
Presume-se que tanto o julgador que profere a sentença quanto o agente do fisco que lança o
16

TORRES, 2000, p. 174. Itálico original.
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tributo não ignorem a lei. A violação desta, quando atribuída à decisão judicial, possibilita o
manejo da rescisória, sem que haja qualquer prejuízo à segurança jurídica exatamente em razão
da previsibilidade e da contenção temporal. A mesma inteligência não pode deixar de se aplicar
ao ato administrativo, por decorrência lógica. Assim, parcialmente divergimos de Sacha Calmon
Navarro Coelho que leciona17:
Há que distinguir lançamento em discussão e lançamento já definitivamente constituído,
inadmissível, nessa última hipótese, a revisão ex officio.
Sendo a obrigação tributária ex lege, se o lançamento é privativo da autoridade
administrativa e se o autocontrole dos atos administrativos existe, a revisibilidade é
ampla. Agora, o que se não admite é a revisão de lançamento já definitivo, por erro de
qualquer espécie imputável à Administração. Nesse caso, mesmo que ainda não ocorrida
a preclusão dos lançamentos suplementares retificadores, a Fazenda encontra-se peada.
O lançamento irrevisível equivale à decisão judicial transitada em julgado (coisa julgada
material e formal). [destaques do original]

A rescisória encontra óbice no enunciado da Súmula 343 do STF: “Não cabe ação
rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em
texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Texto análogo pode ser encontrado na
Súmula 400 do STF: “Decisão que deu razoável interpretação a lei, ainda que não seja a melhor,
não autoriza recurso extraordinário pela letra ‘a’ do art. 101, III, da Constituição Federal.” As
duas súmulas guardam contundente semelhança com a teleologia do art. 146 do CTN. Não há
violação à lei quando nos deparamos apenas com interpretações divergentes; ou: mudança de
critério jurídico não implica erro de direito. Quem viola a lei erra, razão pela qual é possível o
manejo da rescisória; quem adota interpretação razoável não erra, mas opta por determinado
critério, ainda que não seja o melhor.
Concluindo, a legalidade não colide com a segurança jurídica, mas a ela se presta
quando fixa prazos, termos e condições para o ato revisional. Da mesma forma, a segurança
jurídica tutela a isonomia, a concorrência leal e o princípio republicano, garantindo a igualdade
entre os sujeitos passivos do mesmo segmento econômico, não descuidando dos que
espontaneamente cumpriram suas obrigações. A estes deve ser assegurado, pelo ordenamento
jurídico, que a Administração Pública não deixará de exigir o tributo devido, não sendo oponível
a esta imposição o argumento simplório de que um agente praticou ato (meramente declaratório)
inválido por má compreensão da lei. É desproporcional e não razoável que o descumprimento da
lei, inicialmente perpetrado pelo contribuinte, se perenize apenas em razão da prática de ato
administrativo viciado, cujo objeto é a formalização de uma obrigação pré-existente.
Outros tantos princípios poderiam ser debatidos, inclusive administrativos (verdade
material, moralidade, indisponibilidade do bem público, v.g.), mas tivemos a única intenção de
ressaltar que a segurança jurídica do infrator não deve e nem pode ser considerada isoladamente.
De novo, a já consagrada ideia da ponderação de princípios.

17

COELHO, Sacha Calmon. Curso de direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 663.

44

DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n. 1/2, Jan./Dez., 2011

6. O LANÇAMENTO E O TÍTULO EXECUTIVO

É tradicional a discussão a respeito da natureza jurídica do lançamento: se um ato ou
um procedimento. Também quanto ao momento em que se consideraria o lançamento
definitivamente constituído.
Independentemente da linha doutrinária, é certo que o Código Tributário Nacional,
em seu art. 142, refere-se ao lançamento como um procedimento. O art. 174 do mesmo diploma
legal trata da constituição definitiva do crédito, permitindo a conclusão, óbvia, da possibilidade
de uma constituição provisória.
Não temos o objetivo de renovar o debate sobre o tema, mas apenas utilizar o sistema
idealizado pelo código para refletir sobre os limites que nele estariam contidos para a revisão do
lançamento.
O desprezo do lançamento como um procedimento (apesar de assim previsto pelo
CTN) causa valorização excessiva do ato que declara o crédito, especialmente nos seus aspectos
formais. Mas, tratando-se de crédito autuado e impugnado, o principal ato administrativo não é o
que exige o tributo e demais acréscimos, mas o de inscrição em Dívida Ativa. Desta é extraído o
título executivo extrajudicial apto a promover medidas de expropriação contra o patrimônio do
contribuinte com o objetivo de saldar o crédito. O Auto de Infração e o procedimento
administrativo com ele relacionado têm o objetivo de atribuir presunção de certeza e liquidez ao
termo de inscrição. Ou seja, o procedimento administrativo é meio de se atingir a verdade material.
Mas mesmo em relação à inscrição, o Código Tributário permite que a nulidade
eventualmente existente seja sanada por ato unilateral da Administração Pública (art. 203). Por
questão de interpretação sistemática, as incorreções contidas no Auto de Infração devem ser, com
muito mais razão, objeto de convalidação, salvo se o vício não permitir desvendar a natureza da
infração e a pessoa do infrator. Ou, em outros termos, a convalidação do ato pressupõe a garantia
do amplo direito de defesa a fim de não afetar a presunção de liquidez e certeza do título executivo.
Não há, no CTN, um único artigo que discrimine os requisitos que devam constar do
Auto de Infração, exatamente porque trata o lançamento como um procedimento e não como ato.
Importa, para a norma geral veiculada pelo código, que, ao final, nos termos do art. 142, seja
possível determinar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente e determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido e identificar o sujeito passivo. Tudo isso,
mais uma vez ressaltamos, com observância do devido processo legal e da ampla defesa.
É interessante que, relativamente à inscrição em Dívida Ativa, cujos elementos são
essenciais à validade do ato administrativo, o CTN, apesar de prever a nulidade pela omissão dos
requisitos, permite a correção até decisão de primeira instância. Ocorre que, mesmo quando a lei
determina a nulidade por desatendimento de questões formais, o Supremo Tribunal Federal já
afirmou que o conteúdo deve prevalecer sobre a forma18:
18

RE 99.993-1/PA, 1ª Turma, Relator Min. Oscar Corrêa. DJ: 21.10.1983. Disponível
<http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=192406>. Acesso em: 21 abr. 2010.
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Ementa: Execução Fiscal. Certidão de dívida ativa. Omissão de requisito. Sendo a
omissão de dado que não prejudicou a defesa do executado, regularmente exercida, com
ampla segurança, valida-se a certidão para que se exercite o exame do mérito.

Extrai-se do voto: “Vale ressaltar que a finalidade da disposição, é assegurar a ampla
defesa, que coloque em pé de igualdade, exeqüente e executado, de modo a que se exerça, com
segurança, a atividade jurisdicional. Não há de ser, pois, formal e aparente, mas real”.
Concluindo este tópico, não é razoável, ao se analisar a revisão do lançamento,
desprezar a sistemática contida no CTN, cuja ideologia propõe um procedimento apto a definir
os aspectos declarados pelo ato inaugural de exigência, não tendo o código se preocupado sequer
em discriminar os requisitos que dele devam constar. Diferentemente do lançamento, o CTN
prevê a nulidade da inscrição por inobservância de aspectos formais, mas a atenua pela
substituição do título até decisão de primeira instância.
7. A INTERPRETAÇÃO, A NORMA E OS ARTS. 100 E 146 DO CTN
Como acolher um novo critério jurídico sem reconhecer a existência de erro no
anterior?
Grau, mencionando Hassemer, assevera que a compreensão é um processo de
aproximação entre o sujeito e o objeto.19 Não se trata de mera contemplação, mas uma
transformação recíproca que é afetada pela história vital do indivíduo e pelo contexto das
tradições sociais. E mais: o intérprete é condicionado, colocando-se de forma preconceituosa
perante o texto a interpretar, já que tem sua cultura jurídica, filosófica, religiosa e política, estando
ainda inserido em contextos que influenciam sua personalidade sendo inútil qualquer tentativa de
separar racionalidade e personalidade da compreensão. Exatamente por isso, Grau adverte que a
neutralidade do intérprete só existe nos livros.20
Assim, não há de se esperar a uniformidade de interpretação; sequer que ela se
mantenha diante de novas realidades. Em princípio, havendo método, não há interpretação certa
ou errada, mas, apenas, resultados diferentes no exercício da atividade de compreensão.
É dessa forma que deve ser entendido o alcance do art. 146. Como anota Carvalho, o
direito pressupõe a interpretação, assim entendida a atividade que tem por fim construir o
conteúdo, o sentido e o alcance das normas jurídicas21: “interpretar é criar, produzir, elaborar
sentido”. Grau alerta que aquilo que se interpreta são os textos normativos, transformando-os em
normas.22 O significado (a própria norma) é o resultado da tarefa interpretativa. Kelsen registra
que o ato jurídico de execução corresponde a um dos possíveis significados da norma jurídica,
sendo esta apenas uma moldura dentro da qual se apresentam várias possibilidades, todas
igualmente certas, ainda que apenas uma venha a ser positivada.23
19
HASSEMER, Winfried, apud GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito.
4.ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 115.
20
GRAU, 2006. p. 211.
21
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 93-99.
22
GRAU, 2006. passim.
23
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Versão condensada pelo próprio autor. 2.ed. rev. da trad. de J. Cretella Jr.
e Agnes Cretella. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p 116-117.
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Portanto, o critério jurídico modificado, sendo o produto da interpretação, é a própria
norma extraída dos enunciados. Norma nova, ainda que diante de texto inalterado.
Então, como aplicar o novo critério – que norma nova é – a fatos anteriores? Eis a
teleologia do art. 146: trata-se de vedação à retroatividade normativa. É o mesmo tratamento que
se dá relativamente ao instituto da consulta que exonera o contribuinte do pagamento do tributo
e penalidades mesmo que o entendimento, anteriormente lhe favorável, venha a ser reformado.
Ora, então por que igual determinação não deve alcançar os demais sujeitos passivos
relativamente aos quais não se verificou a prática do lançamento? É que a produção normativa,
advinda da atividade interpretativa, se dá em ambiente específico, inclusive a partir de decisões
administrativas e judiciais. Na dicção de Grau: “a norma é produzida, no curso do processo de
concretização, não a partir exclusivamente dos elementos do texto, mas também dos dados da
realidade à qual ela – a norma – deve ser aplicada”.24 Ou, de forma diversa25:
O intérprete autêntico procede à interpretação dos textos normativos e,
concomitantemente, dos fatos, de sorte que o modo sob o qual os acontecimentos que
compõe o caso se apresentam vai também pesar de maneira incisiva na produção da(s)
norma(s) aplicável(veis) ao caso.

Também não se pode perder de vista que a norma é produzida em consideração aos
princípios jurídicos, princípios que, diversos e às vezes colidentes, hão de influenciar o resultado
do processo de transformação dos textos em normas, bem como na eficácia que a elas se atribuirá.
Portanto, os fatos são importante matéria-prima para a criação da norma aplicável ao caso
concreto. Em outros termos, a análise de idêntico enunciado pode gerar efeitos normativos
diversos quando produzida em contextos diferentes, inclusive em razão da ponderação dos
mesmos princípios.
Não se perca de vista que até leis inconstitucionais consideradas doutrinariamente
como inexistentes podem ter eficácia, em razão da segurança jurídica ou de excepcional interesse
social (art. 27 da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999).
Portanto, o CTN tratou de forma diferente a eficácia da modificação de interpretação
veiculada pela Administração. No art. 146, veda a retroatividade quando se trata de lançamento.
No art. 100, permite-a em relação a atos de caráter normativo e às práticas reiteradamente
observadas pelas autoridades administrativas, mas com exclusão de penalidades, juros de mora e
a atualização. Misabel Derzi, na mesma linha, afirma que26:
Portanto, o art. 100 tolera parcialmente a retroatividade do ato administrativo abstrato e
genérico, complementar ao regulamento, em homenagem ao princípio da legalidade, por
força do qual somente a lei cria, modifica ou extingue obrigação tributária.
[...]
Entretanto, se o ato é individual (não-normativo), estando o grau de certeza e liquidez
determinado a certo contribuinte, a irretroatividade é plena. [...]

24

GRAU, 2006. p. 78. Itálico original
Idem, 75.
26
BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 11.ed. atual. por Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de
Janeiro: Forense, 2000. p. 651.
25
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Obviamente que o contribuinte não precisa ser autuado para se submeter à segurança
prevista no art. 146. Basta que formule consulta, hipótese em que ficará protegido integralmente
da retroatividade de eventual mudança de interpretação.
Quanto às práticas reiteradas, Baleeiro destaca que “considera-se boa interpretação
aquela que resulta de antiga, iterativa e pacífica aplicação da lei sob determinada diretriz por parte
do próprio fisco”.27 Portanto, não se tolera, também quanto ao art. 100 do CTN, que prevaleça o
erro de direito, já que norma complementar às leis e decretos não pode lhes negar aplicação.
Muito menos que atos isolados de agentes públicos se caracterizem como legislação
complementar.
Ou seja, os efeitos diversos da retroatividade dos art. 100 e 146 se devem ao contexto
em que se dá o ato interpretativo, com prestígio integral à norma individual e concreta veiculada
pelo lançamento e, parcial, às de caráter geral. Pressupõe, em ambos os casos, interpretações
razoáveis e reiteradas.
8. CONCLUSÃO
Por tudo que foi exposto, podemos afirmar que o CTN trata diferentemente a
mudança de critério jurídico e o erro de direito. A alteração de critério identifica-se com a
variação de interpretação, entre alternativas que possam ser tidas, no mínimo, como razoáveis; o
erro, ao contrário, implica ilegalidade.
Ainda que preponderem decisões que repelem a alteração do lançamento em razão do
erro de direito, é difícil afirmar exatamente a tese jurisprudencial, já que a terminologia nem
sempre é utilizada com o mesmo significado.
As hipóteses elencadas no art. 149 do Código Tributário não são taxativas, já que o
inciso I possibilita que a lei ordinária arrole outros casos de revisão.
A restrição à revisibilidade apenas para o erro de fato deve pressupor que o primitivo
ato tenha se realizado com base em informações prestadas de modo exato e completo e que tenha
criado um direito subjetivo.
A segurança jurídica não se resume à manutenção de qualquer situação estabelecida.
Identifica-se, também, com o devido processo, a ampla defesa e a existência de prazo
decadencial.
A legalidade não colide com a segurança jurídica, mas a ela se presta quando fixa
prazos, termos e condições para o ato revisional. Lado outro, a segurança jurídica também tutela
os sujeitos passivos do mesmo segmento econômico, garantido-lhes a isonomia, a concorrência
leal e o princípio republicano.
Nos impostos sujeitos à antecipação do pagamento (lançamento por homologação), o
auto de infração pressupõe o descumprimento de obrigação e, sendo meramente declaratório quanto
à obrigação principal, não institui direito subjetivo a ser protegido contra a quebra de confiança.
27

BALEEIRO, 2000. p. 648.
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A legalidade, utilizada para invalidar o lançamento viciado, é também a que vincula
a produção do ato revisional. Admitir-se que incorreções impeçam a revisão da norma individual
e concreta veiculada pelo lançamento equivaleria à violação das normas tributárias (gerais e
abstratas).
A relativização da coisa julgada se dá exatamente nas mesmas hipóteses em que é
possível a revisão do lançamento viciado: violação à lei e erro de fato. Interpretação razoável,
ainda que não seja a melhor, não a propicia.
O critério jurídico modificado, sendo produto da interpretação, é a própria norma
extraída dos enunciados. Não implica o reconhecimento de erro de direito, mas, apenas, que
elementos novos, contextos e ponderação diferente de princípios permitiram a concretização de
norma diversa, ainda que a partir do mesmo texto.
O art. 146 do CTN e o instituto da consulta vedam a retroatividade da nova
interpretação; o art. 100 a permite parcialmente.
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EFEITOS DA COISA JULGADA NAS AÇÕES COLETIVAS E O CASO
DA HEPATITE C
CRISTIANE DE OLIVEIRA ELIAN*
SUMÁRIO
1. Introdução. 2. Hepatite C e o Programa Público de Saúde
existente no cenário nacional e em Minas Gerais. 3.
Protocolos Clínicos como instrumento da Política Pública. 4.
Ação Civil Pública e controle das Políticas Públicas de Saúde
pelo Judiciário. 5. Efeito erga omnes nas ações coletivas e
relativização da coisa julgada. 6. Conclusão.
1. INTRODUÇÃO
Em razão do julgamento da Ação Civil Pública nº 024.03.031.752-3, que tramitou
numa das Varas da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Belo Horizonte, o Estado de Minas
Gerais restou condenado ao fornecimento do medicamento Interferon Peguilado a “todos os
pacientes do SUS, portadores de Hepatite C, presente e futuros, de todo o Estado de Minas
Gerais, na quantidade indicada pelo médico e enquanto durar a prescrição médica”, independente
da observância aos critérios de inclusão e exclusão previstos, à época, no Protocolo Clínico e
Diretrizes Terapêuticas – Hepatite C (Portaria SAS/MS nº 863, de 04/11/2002).
A decisão judicial emanada, como se vê, é bastante ampla e genérica, abarcando
situações futuras, de cidadãos que sequer adoeceram ou mesmo nasceram. Ocorre que, depois do
trânsito em julgado desta sentença condenatória, o Ministério da Saúde publicou novo Protocolo
Clínico para a Hepatite C (Portaria SAS/MS nº 34, de 28/09/2007), revogando o documento
anterior e alterando os critérios técnicos até então vigentes.
Noutra vertente, a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais noticia a ocorrência
de excessos e abusos causados pelo fornecimento indiscriminado do medicamento em questão.
A partir dessa configuração, o presente trabalho ocupa-se de perquirir se a
Administração Pública Estadual, por força de decisão judicial transitada em julgado, deve deixar
de aplicar os critérios previstos na Portaria SAS/MS nº 34/2007, elaborado após revisão dos
aspectos técnicos pela comunidade médica nacional.
Para a elucidação dessa problemática, abordar-se-ão as seguintes questões: 1.
Hepatite C e o Programa Público de Saúde existente no cenário nacional e em Minas Gerais; 2.
Protocolos Clínicos como instrumentos de elaboração de Políticas Públicas na área da Saúde, sua
natureza jurídica e função na estruturação do Sistema Único de Saúde. Trata-se de filtro eficaz
1

Procuradora do Estado de Minas Gerais. Especialista em Direito Processual Constitucional pelo Unicentro Izabela
Hendrix. Mestranda em Direito Processual Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais.
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para a universalização das ações da saúde ou mecanismo ilegítimo de limitação do acesso à
assistência à saúde?; 3. Ação Civil Pública e controle das Políticas Públicas de Saúde pelo
Judiciário: os reflexos da intervenção judicial na seara administrativa nas hipóteses de omissão e
ação do Poder Público, legitimidade democrática e princípio da separação dos poderes, e; 4.
Efeito erga omnes nas ações coletivas e relativização da coisa julgada.

2. HEPATITE C E O PROGRAMA PÚBLICO DE SAÚDE EXISTENTE NO CENÁRIO
NACIONAL E EM MINAS GERAIS

No âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, a Política Nacional de Assistência
Farmacêutica foi traçada em conformidade com o princípio da descentralização, premissa básica
de organização e racionalização que orienta a atribuição de competências específicas para a
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Nos casos específicos dos Estados-membros, vigora o Componente Especializado da
Assistência Farmacêutica (Portaria MS nº 2.981, de 26 de novembro de 2009), responsável por
disponibilizar medicamentos para o tratamento de doenças específicas, que atingem um número
limitado de pacientes, os quais, na maioria das vezes, os utilizam por períodos prolongados.
Algumas das condições de utilização destes medicamentos englobam: Doença de Gaucher,
Doença de Parkinson, Alzheimer, Hepatites B e C, pacientes renais crônicos, transplantados,
portadores de asma grave, anemia, dentre outras. São medicamentos de custo unitário geralmente
elevado, cujo fornecimento depende de aprovação específica das Secretarias Estaduais de Saúde.
Especificamente em relação à Hepatite C, esclarecem os especialistas que seu vírus
(HCV), pertencente ao gênero Hepacivirus da família Flaviviridae, é um importante problema de
saúde pública no Brasil e no mundo.
Após a realização da Consulta Pública (GM/MS nº 01, de 23 de julho de 2002 - Anexo
VII) a que foi submetido o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – Hepatite Viral Crônica
C e a promoção de sua ampla discussão, possibilitando a participação efetiva da comunidade
técnico científica, sociedades médicas, profissionais de saúde, usuários e gestores do Sistema
Único de Saúde na sua formulação, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 863, de 12 de
Novembro de 2002. Este Protocolo estabeleceu o conceito geral da doença, os critérios de
inclusão/exclusão de pacientes no tratamento, critérios de diagnóstico, esquema terapêutico
preconizado e mecanismos de acompanhamento e avaliação deste tratamento.
De caráter nacional, a Portaria nº 863/2002 foi utilizada pelas Secretarias de Saúde
dos estados (inclusive a de Minas Gerais), do Distrito Federal e dos municípios na terapêutica da
Hepatite C e na regulação da dispensação dos medicamentos nela previstos.
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Este Protocolo previa a dispensação dos medicamentos Interferon-Alfa, Interferon-Alfa
Peguilado e Ribavirina1. Com relação ao Interferon Alfa Peguilado2, objeto da estudada Ação Civil
Pública, os critérios de inclusão previstos no Protocolo para tratamento da Hepatite C com este
fármaco eram, além dos critérios gerais constantes nas alíneas “a + b” do item 3.13, os seguintes:
“3.2. Critérios de Inclusão para Tratamento com Interferon Alfa Peguilado:
a) ser portador do vírus da hepatite C do genótipo 1, segundo exame de reação em cadeia
da polimerase com genotipagem;
b) ter biópsia hepática nos últimos 24 meses com fibrose septal (maior ou igual a F2
pelas classificações Metavir ou Sociedade Brasileira de Patologia);
c) ter entre 18 e 70 anos de idade;
d) ter contagem de plaquetas acima de 75.000/mm3 para cirróticos e de 90.000/mm3
para não cirróticos e de neutrófilos acima de 1.500/mm3.”

Em síntese, a Portaria nº 863, de 12 de novembro de 2002 instituiu cinco critérios
gerais de inclusão, quatro critérios específicos de inclusão para o tratamento com o Interferon
Peguilado e dezesseis4 critérios de exclusão para o tratamento, tanto com o Interferon
convencional, como com o peguilado.
Três critérios, dentre aqueles de exclusão, encontraram irresignação por parte do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ensejando o ajuizamento da Ação Civil Pública nº
024.03.031.752-3, quais sejam: “a. tratamento prévio com Interferon Alfa associado a Ribavirina,
b. tratamento com Interferon Alfa em monoterapia, sem resposta virológica ou bioquímica ao
tratamento e, c. pacientes transplantados (o tratamento do HCV em pacientes transplantados deve
ser considerado experimental e só realizado no âmbito de protocolos de pesquisa)” (dados
retirados da peça exordial do MP na ACP nº 0024.03.031.752-3).
Após o julgamento da Ação Coletiva em comento, o Estado de Minas Gerais restou
condenado ao fornecimento do medicamento Interferon Peguilado a “todos os pacientes do SUS,
portadores de Hepatite C, presente e futuros, de todo o Estado de Minas Gerais, na quantidade
indicada pelo médico e enquanto durar a prescrição médica”, independente da observância aos
critérios de inclusão e exclusão previstos, à época, no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas
– Hepatite C (Portaria SAS/MS nº 863, de 04/11/2002).
Em seguida à prolação da sentença e interposição do recurso de apelação, no ano de
2007, o Ministério da Saúde publicou novo Protocolo Clínico para a Hepatite C (Portaria
1

O primeiro tratamento da hepatite C foi o interferon alfa convencional, surgido em 1990. Em 1996 este
medicamento passou a ser ministrado em associação com a ribavirina. Em 2001, foi aprovado o novo tratamento com
interferon alfa peguilado, também associado à ribavirina (dados retirados da peça exordial do MP na ACP nº
0024.03.031.752-3).
2
Trata-se de uma nova forma de interferon, desenvolvida mediante técnica de aumento da molécula de interferon
para diminuir o metabolismo da substância e permitir que esta permaneça mais tempo no organismo. Custa cerca de
onze vezes mais que o Interferon convencional (CARPENEDO, 2007. p. 59-86).
3
“3.1. Critérios Gerais de Inclusão: a) ser potador de HCV - detecção por tecnologia biomolecular de ácido
ribonucléico (teste qualitativo) positiva; b) apresentar transaminases acima de uma vez e meia o limite superior da
normalidade, em pelo menos três determinações com intervalo mínimo de um mês entre elas, sendo pelo menos uma
delas nos últimos seis meses; c) ter realizado, nos últimos 24 meses, biópsia hepática onde tenha sido evidenciada
atividade necro-inflamatória de moderada a intensa (maior ou igual a A2 pela classificação Metavir ou atividade
portal ou peri-septal grau 2 da classificação da Sociedade Brasileira de Patologia) e/ou presença de fibrose de
moderada a intensa (maior ou igual a F1 pelas classificações Metavir ou Sociedade Brasileira de Patologia); d) ter
entre 12 e 70 anos; e) ter contagem de plaquetas acima de 50.000/mm3 e de neutrófilos acima de 1.500/mm3.”
4
Afora os critérios de exclusão previstos para situações especiais (item 5).
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SAS/MS nº 34, de 28/09/2007), revogando o documento anterior e alterando os critérios técnicos
até então vigentes, com base em novos estudos de autoria de grandes especialistas em doenças
hepáticas nos países desenvolvidos. Mais detidamente, depois das 3ª e 4º reuniões do Comitê
Assessor do Programa Nacional para o Controle e a Prevenção das Hepatites Virais - PNHV,
composto de membros das diversas sociedades científicas afins ao tema, bem como
representantes das secretarias e demais órgãos do Ministério da Saúde, promoveu-se ampla
revisão dos aspectos técnicos, sob a ótica da medicina baseada em evidência científica5,
atualizando-se o protocolo clínico-terapêutico para hepatite crônica C, em vista dos novos
conhecimentos científicos surgidos nos últimos anos na área de conhecimento dessa enfermidade.
Destaca-se que os medicamentos previstos no primeiro Protocolo permaneceram os
mesmos, todavia, os critérios de inclusão, exclusão e retratamento, entre outros, foram
flexibilizados, abrangendo maior número de casos.
Em cotejo, quanto aos critérios gerais de inclusão, as alterações observadas no novo
protocolo foram apenas duas: o índice do critério “presença de fibrose de moderada a intensa”
passou de F1 passou para F2 e o critério proposto no item “b” do Protocolo anterior (Portaria nº
863 de 2002), qual seja, “apresentar transaminases acima de uma vez e meia o limite superior da
normalidade, em pelo menos três determinações com intervalo mínimo de um mês entre elas,
sendo pelo menos uma delas nos últimos seis meses”, foi excluído.
No tocante aos critérios específicos de inclusão, o novo Protocolo Clínico da Hepatite
C (Portaria nº 34 de 2007) preceitua que:
“Os pacientes poderão ser candidatos ao tratamento com interferon peguilado se
estiverem enquadrados, além dos critérios gerais mencionados nas alíneas "a + b" do
subitem 3.1.2, os seguintes critérios: a) ser portador do vírus da hepatite C do genótipo
1, utilizando- se técnicas de biologia molecular para detecção e posterior caracterização
genotípica do HCV; e b) ter contagem de plaquetas acima de 75.000/mm3.”

As diferenças que se observam são: (i) não é mais necessário ter biópsia hepática
nos últimos 24 meses com fibrose septal, (ii) nem estar entre 18 e 70 anos de idade e (iii) o
número limite de contagem de plaquetas foi reduzido para 75.000/mm3 e é único para
cirróticos e não cirróticos.
Em relação aos critérios de exclusão6, que eram dezesseis, agora são apenas doze.
Foram suprimidos os seguintes critérios de exclusão anteriormente existentes na Portaria nº 863
de 2002: “a. tratamento prévio com Interferon Alfa associado à Ribavirina19; c. tratamento
5

É o conjunto integrado das melhores evidências científicas (pesquisa clinicamente relevante baseada em
diagnóstico, prognóstico, eficácia e segurança), com habilidade clínica e valores do paciente. (Portaria SAS/MS nº
34, de 28/09/2007. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Hepatite Viral Crônica C. Disponível em:
<ftp://ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc_tec/outros/port3407_hepac.pdf>. Acesso em: 30 maio 2009.) Este tema será mais
bem desenvolvido em capítulo próprio.
6
“Critérios de Exclusão do protocolo de tratamento. Não deverão ser incluídos no Protocolo de Tratamento, tanto
com intereferon-alfa como também com interferon peguilado, pacientes com as seguintes características: a)
tratamento prévio com interferon peguilado (associado ou não à ribavirina); b) consumo abusivo de álcool nos
últimos 6 meses; c) hepatopatia descompensada; d) cardiopatia grave;e) doença da tireóide descompensada; f)
neoplasias; g) diabete melito tipo 1 de difícil controle ou descompensada; h) convulsões não controladas; i)
imunodeficiências primárias; j) homens e mulheres sem adequado controle contraceptivo; k) gravidez (betaHCG positivo); e l) não concordância com o Termo de Responsabilidade” (Novo Protocolo Clínico – Portaria
nº 34 de 2007)
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prévio com monoterapia com Interferon Alfa previamente, não tendo tido resposta virológica ou
bioquímica ao tratamento20,21; d. consumo abusivo de álcool nos últimos 6 meses; e. consumo
regular de drogas ilícitas (se o paciente estiver em tratamento para dependência química com boa
adesão, o tratamento para hepatite C poderá ser considerado); f. pacientes transplantados (o
tratamento do HCV em pacientes transplantados hepáticos deve ser considerado experimental, e
só realizado no âmbito de protocolos de pesquisa)”. Quanto aos pacientes transplantados, dispõe
o atual Protocolo que “o tratamento do HCV em transplantado será tema de discussões nas
reuniões do Comitê Assessor do PNHV e seguirá para posterior regulamentação”.
Como se verifica, o novo protocolo prevê menos critérios de inclusão e exclusão em
relação ao Protocolo anterior (Portaria nº 863 de 2002), o que, por conseguinte, abarca maior
número de pacientes para a terapêutica da Hepatite C.
De caráter nacional, o novo protocolo, cuja utilização na seara administrativa é
vinculada pelas Secretarias de Saúde dos estados, do Distrito Federal e dos Municípios na regulação
da distribuição dos medicamentos nele previstos (§ 1º, do art 1º), não vem sendo utilizado pela
Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, em função da ordem judicial emanada na Ação
Coletiva em cotejo. Nesse passo, a Secretaria de Estado de Saúde mineira permanece fornecendo o
interferon peguilado, independente da observância aos critérios previstos no atual protocolo clínico,
uma vez que a parte dispositiva da sentença que transitou em julgado é expressa nesse sentido (art.
461, do CPC). Ademais disso, em caso de descumprimento desse comando, o Estado está sujeito à
pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por cada paciente.
Desde 2003, Minas Gerais, repisa-se, vem disponibilizando os Alfapeginterferonas a
“todos os pacientes do SUS portadores de hepatite c do Estado de Minas Gerais na quantidade
indicada pelo médico subscritor da receita apresentada e enquanto perdurar a prescrição”, deixando
de lado os novos critérios de inclusão, exclusão e retratamento estabelecidos pelo Protocolo atual.
Nessa prática, o órgão estadual de saúde noticia7 a ocorrência de excessos e abusos no
fornecimento indiscriminado do Interferon Peguilado. As prescrições médicas particulares, não
raro, recomendam tratamento diverso daquele preconizado pelo Protocolo Clínico, seja o anterior,
seja o atual. A exemplo disso, registra a apresentação de indicação médica para retratamento de
paciente por até 144 (cento e quarenta e quatro) semanas, enquanto o limite máximo previsto no
novo Protocolo é de apenas 48 (quarenta e oito) semanas. Note-se que, segundo o novo Protocolo
Clínico (Portaria nº 34 de 2007), não há recomendação para o retratamento com interferon
peguilado dos portadores do genótipo 1 da Hepatite C previamente tratados com interferon
peguilado, em face da inexistência de evidências científicas consistentes.
A Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais relata, ainda, que, ao contrário do que
preceitua o atual Protocolo Clínico, não lhe é dado monitorar o tratamento dos pacientes aos quais
são fornecidos a medicação, tendo em vista que esses usuários apenas vão às Gerências Regionais
de Saúde para retirarem à medicação, ficando sua guarda e aplicação sob a responsabilidade
individual de cada um. Não se sabe se os usuários do sistema estão fazendo o uso correto da
medicação, nem se estão sendo acompanhados por seus médicos, conforme preconiza o Protocolo
Clínico. Ou se estão conservando o medicamento na temperatura adequada determinada em bula,
ou, inclusive, se a não obtenção de resposta satisfatória em alguns casos tem ligação com os
questionamentos acima expostos.
7

Ofício NAT nº 2536/2008.
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Esse é o panorama geral da Política de Saúde Pública da Hepatite C praticada no
Brasil e, em especial, em Minas Gerais.
Em arremate, oportuno reproduzir os gráficos abaixo, elaborados por especialistas da
área da Saúde Pública a partir de dados referentes aos critérios de eficácia, segurança e custobenefício na terapêutica da Hepatite C. O primeiro quadro foi apresentado pelo Dr. Paulo Picon
em 04/05/2009, na Audiência Pública da Saúde realizada pelo Supremo Tribunal Federal, e
demonstra a “Resposta dos pacientes tratados com interferon peguilado” no âmbito do Estado do
Rio Grande do Sul. Já o segundo, retrata, numa situação hipotética, a estimativa do percentual de
comprometimento do orçamento federal da pasta da saúde para atendimento de pequena parte da
população acometida de Hepatite C.

Centro de Referência Hepatite C: SES-RS
Genótipo 1: IFN-Peg + Ribavirina
Set 2003 – Março 2008

Pacientes avaliados 1x/ semana

864 pacientes
20% não-respondedores 12s

11% ef. adversos

34.7% interrupção

3.7% perda seguimento

592 pacientes

312 pacientes

65% Completaram 48s

Com PCR 72s

51.7% RV final
do tratamento

RVS 28-35%: análise por
“intenção de tratar”

Situação hipotética: hepatite C - Relação entre Beneficiados e Custo Estimados
Total da população brasileira (dados do IBGE de julho/2006)
186.770.562 cidadãos
Prevalência de hepatite viral crônica no Brasil (estimada em 1% da 1.867.706 de cidadãos
população)
Tratamento pelo SUS de 25% da população prevalente
466.927 de cidadãos
Custo do Interferon Peguilado® (aplicação de uma ampola por
R$ 1.107,49
semana, por 48 semanas)
Custo total estimado para 25% da população prevalente
R$ 24,8 bilhões
Gasto total do Ministério da Saúde com as mais diversas ações na
R$ 38,8 bilhões
área da saúde, em 2006
Percentual de comprometimento do orçamento federal da pasta da
saúde para atendimento de 25% da população prevalente de um
64%
único agravo
Fonte: VIEIRA, Fabíola. Ações judiciais e direito à saúde: reflexão sobre a observância aos princípios do SUS.
Revista de Saúde Pública, São Paulo, v.42, n.2, abr. 2008.
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3. PROTOCOLOS CLÍNICOS COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA
O avanço da medicina, a pressão constante da indústria farmacêutica, a socialização do
sistema assistencial e a elevação das despesas com a saúde são fatores que impulsionam uma
revisão das responsabilidades coletivas e individuais e também de escolhas éticas. A fim de se
alcançar essa necessária harmonização, o autor italiano Elio Sgreccia (1991), em sua obra “Manual
de bioética – II. Aspectos Médico-sociais”, propõe a aplicação dos critérios risco/benefício e
custo/eficácia. O autor reconhece que os recursos de um Estado não são infinitos, mas pressupõe
que no âmbito da disponibilidade se realize uma hierarquia de escolhas a partir do primado do
homem e não da economia. De acordo com as fórmulas traçadas por ele – risco/benefício e
custo/eficácia – é preciso exigir certa “proporcionalidade e justificativa entre os custos econômicos
desses instrumentos e os resultados terapêuticos”. Esses critérios, somados, ajudam a evitar
tratamentos inúteis e a administração indiscriminada de medicamentos, bem como de exames
clínicos e procedimentos médicos não motivados, mas custosos para a sociedade.
Os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas funcionam como importante
instrumento para se alcançar a equação acima disposta. São baseados em consensos médicos e em
estudos aprofundados. Têm por objetivo definir claramente os critérios de diagnóstico de cada
doença, o tratamento preconizado com os medicamentos disponíveis, nas respectivas doses
corretas, os mecanismos de controle, o acompanhamento e a verificação de resultados, e a
racionalização da prescrição e do fornecimento dos medicamentos.
O uso não-racional8 de medicamentos e tecnologias é causa comum de fracasso de
programas de saúde. Assim, os Protocolos Clínicos são estratégias adotadas, internacionalmente,
para reduzir o uso irracional da medicação, bem como os riscos aos pacientes e os custos da saúde.
Para o Dr. Paulo Dornelles Picon (2009), Prof. Adjunto FAMED-UFRGS e Chefe da
Unidade de Pesquisa Clínica do HCPA, o uso racional e seguro de medicamentos pressupõe o não
acesso a qualquer medicamento ou de qualquer forma. Salienta a política pública exercitada pelo
Ministério da Saúde, trazida à dimensão nacional com a parceria inédita da academia, bem como
o novo paradigma da medicina, baseada em evidência para a tomada de decisão através dos
protocolos clínicos. Apresenta, ademais, várias justificativas para a adoção desses Protocolos
Clínicos como uma política pública na seara da saúde. São elas: “(a) Questões relacionadas à
variabilidade da prática médica não explicada por evidências científicas; (b) Questões
relacionadas à força e à qualidade da propaganda da indústria farmacêutica; (c) Questões
relacionadas à crescente utilização da via judicial para acesso aos medicamentos; (d) Questões
relacionadas aos riscos destes processos aos pacientes”.
Sobre o ponto, a título de curiosidade, faz-se referência ao Projeto de Lei do Senado
nº 219, de 20079, cuja matéria foi rejeitada em 31/05/2010, que propunha a alteração da Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a oferta de procedimentos terapêuticos e a
8

Termo conceituado pela Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), como a prescrição de medicamentos
apropriados para as condições clínicas do paciente, em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um
período adequado e ao menor custo para o paciente e para a comunidade. Disponível em:
<http://www.opas.org.br/medicamentos>. Acesso em: 22 jul. 2009.
9
O Projeto de Lei nº 219/2007, de autoria do Senador Tião Viana, do PT/AC, encontra-se na Secretaria de Arquivo,
desde 07/06/2010, em razão da rejeição da matéria nele versada. Disponível em: <http://www.senado.gov.br>.
Acesso em: 24 fev. 2011.
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dispensação de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O mencionado Projeto
pretendia acrescer à Lei nº 8.080/90 o art. 6º-A, que traça parâmetros e balizas à integralidade da
assistência terapêutica, inclusive a farmacêutica. Uma das alterações determinava que a
dispensação de medicamento se desse mediante o cumprimento de protocolos clínicos, quando
existentes, e segundo as diretrizes nele estabelecidas (inciso II), a fim de garantir a higidez das
políticas sociais e econômicas, preservando-se, por conseguinte, o acesso universal e igualitário
às ações e serviços de saúde.
Outra informação que atesta a relevância e atualidade da questão dos Protocolos
Clínico e Diretrizes Terapêuticas é a realização de audiência pública pelo STF – instrumento útil
ao Poder Judiciário na solução de conflitos que carecem de conhecimentos técnicos específicos
sobre a área da saúde – que teve como um de seus assuntos “Os Protocolos e Diretrizes
Terapêuticas do SUS”, colocado em pauta no dia 4 de maio de 2009. Na oportunidade,
autoridades e profissionais de vários segmentos sociais foram ouvidos.
Partindo das premissas levantadas e na esteira do que preceitua o art. 196 da
Constituição Federal10, os Protocolos Clínicos são importantes instrumentos de elaboração de
Políticas Públicas na área da Saúde, que permitem abolir condutas contestáveis, experimentais e
especialmente de risco aos pacientes.
Contudo, é imprescindível a promoção de revisão e atualização periódicas desses
Protocolos por parte da Administração Pública, a fim de preservar sua utilidade e credibilidade e
evitar que eles se tornem mecanismos ilegítimos de limitação do acesso à assistência à saúde.

4. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PELO
JUDICIÁRIO
O controle jurisdicional encontra autorização constitucional nos artigos 2º e 5º, inciso
XXXV, da CR/88, que tratam do princípio da tripartição dos poderes e funções e da
inafastabilidade da tutela jurisdicional, respectivamente. Todavia, o papel do Poder Judiciário no
controle da implementação das Políticas Públicas do Estado é tema controverso.
Historicamente, o objetivo precípuo da separação das funções entre os Poderes é
evitar a concentração do poder, através do controle recíproco entre eles. Assim, cada um dos três
poderes exerce as funções estatais de forma precípua e predominante, de acordo com suas
características, mas não de forma exclusiva (FERNANDES, 2008, p.53-61).
Não se olvida que a força e extensão do princípio da separação dos poderes sofrem
alterações e adaptações de acordo com o momento histórico vivido. Hodiernamente, sob o
paradigma do Estado Democrático de Direito e após a criação de vários direitos sociais, o Poder
Judiciário assumiu papel de destaque no controle e garantia dos direitos fundamentais, atuando
de forma efetiva e concretizadora. Assim, observa-se que hoje, o controle judicial pode e deve ser
10

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.
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feito inclusive sobre os atos discricionários da Administração em que há flagrante
finalidade ou violação ao princípio da legalidade ou, ainda que formalmente válido,
norma constitucional. Contudo, não se pode admitir que o Judiciário tome para si a
administrador público, gerindo o orçamento ou estabelecendo a maneira pela qual
política pública se fará.

desvio de
viole uma
função de
uma dada

Em brilhante síntese e equilibrando as forças e funções dos Poderes, o
constitucionalista Luís Roberto Barroso (2009), em sede da multicitada Audiência Pública da
Saúde promovida pelo Supremo Tribunal Federal, afirmou, no dia 06/05/09, que “a judicialização
de matérias diversas é um fato consumado no país, que resulta do modelo constitucional
brasileiro”, mas, de outra ponta, alertou que “a Judicialização não pode ser vista como meio
natural de se definir políticas públicas”.
Essas ideias são mais bem explicitadas pelo autor em sua obra “Da falta de
efetividade à judicialização excessiva: Direito á Saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e
parâmetros para a atuação judicial” (BARROSO), na qual expôs que “onde não haja lei ou ação
administrativa implementando a Constituição, deve o Judiciário agir. Havendo lei e atos
administrativos, e não sendo devidamente cumpridos, devem os juízes e tribunais igualmente
intervir. Porém, havendo lei e atos administrativos implementando a Constituição e sendo
regularmente aplicados, eventual interferência judicial deve ter a marca da autocontenção”.
Na seara específica da saúde, o art. 196 da Constituição Federal prevê que a saúde é
direito de todos e dever do Estado e que deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas.
Assim, não só a intelecção do art. 196, mas também a previsão dos mecanismos de financiamento
das ações e serviços públicos de saúde (Emenda Constitucional 29/2000) tornam inquestionável o
tratamento da garantia à saúde como política pública (DIAS; PASSOS, 2009, p. 40-51).
Segundo definição de Maria Paula Dallari Bucci (2006, p. 39), as políticas públicas
são um “programa de ação governamental que resulta de um processo (...) visando coordenar os
meios à disposição do Estado a as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente
relevantes e politicamente determinados”.
Para Fábio Luiz Franco (2006, p. 42), “A política pública, como um conjunto de
normas e atos administrativos, é passível de controle judicial através da ação civil pública, numa
forma de efetivação da inafastabilidade do controle jurisdicional por ameaça ou violação a direito,
seja individual ou metaindividual, propiciando o alcance da finalidade precípua da administração
pública e o acesso à ordem jurídica justa e efetiva”.
Genericamente considerada, a Ação Civil Pública é disciplinada pela Lei nº 7.347, de
24.7.85, apresentando-se como meio processual utilizado para proteger direitos difusos, coletivos
e individuais homogêneos, reprimindo ou impedindo danos ao meio ambiente, ao consumidor, a
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e por infrações da
ordem econômica (art. 1º). Na seara da saúde, é bastante utilizada, tendo como objeto o
cumprimento de obrigação de fazer por parte da Administração Pública (art. 11 da Lei nº
7.347/85), consubstanciada, em regra, no fornecimento de dados medicamentos e na prestação de
certos serviços e procedimentos médicos.
De fato, nos casos envolvendo ações de saúde, mostra-se de todo conveniente a
possibilidade de uma pretensão individualmente deduzida em juízo ser ampliada no seu âmbito
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subjetivo, a fim de abranger a coletividade dos titulares do direito inicialmente ameaçado ou
lesado. As vantagens dessa prática são: (i) tornar acessíveis os direitos tratados na ação coletiva
a todas as camadas da população e não só àquela camada privilegiada que possui maior acesso à
jurisdição; (ii) possibilidade de maior estruturação e eficiência dos serviços e organização
orçamentária por parte do Estado; (iii) definição isonômica para aquela categoria de cidadãos
(GLOBEKNER, 2009); (iiii) Do ponto de vista da defesa do Estado em ações judiciais, essa
solução barateia e racionaliza o uso dos recursos humanos e físicos da Procuradoria Geral do
Estado (BARROSO).
Sem embargo das vantagens listadas, a delimitação e o alcance do pedido são
igualmente importantes quando se deseja lançar mão das Ações Coletivas, com efeitos tão gerais,
sob pena de se engessar o Poder Executivo e comprometer a boa administração pública. O
Ministério público, principal legitimado ativo da Ação Civil Pública (artigos 127 a 130-A,
CR/88), deve estar atento a isso. Conforme alerta José dos Santos Carvalho Filho (2006, p. 42),
“a ação civil pública não é instrumento idôneo para a criação de normas de direito material,
cabendo ao autor pedir providências concretas à luz do direito material que previamente já
ampara os interesses difusos e coletivos, objeto do pleito.”
Em Minas Gerais, já se observa um cuidado e preocupação com os limites dos
pedidos nas ações coletivas promovidas pelo Parquet estadual. Recentemente, foi ajuizada uma
ação civil pública pelo Ministério Público de Minas Gerais, cujo objeto é o fornecimento dos
medicamentos SILDENAFILA e BOSENTANA, a todos os pacientes usuários do SUS, que deles
necessitarem para o tratamento de Hipertensão Arterial Pulmonar (ACP nº 024.09.504.102-6, em
trâmite perante a 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual). Ocorre que, dessa vez, o Órgão
Ministerial requereu que o fornecimento da medicação postulada se dê nos termos do Protocolo
e Diretrizes Terapêuticas para Hipertensão Arterial Pulmonar do Estado de São Paulo,
condicionando a dispensação dos fármacos aos critérios desse documento, na falta de outro.
Ainda sobre a Ação Civil Pública e a atuação do Órgão Ministerial, acrescenta-se que
a Lei Federal nº 7.347/85, no seu art. 5º, § 6º, prevê a figura do chamado compromisso de
ajustamento de conduta, negócio jurídico extrajudicial com força de título executivo, celebrado
entre os órgãos públicos legitimados à proteção dos interesses tutelados pela lei e os futuros réus
dessa ação. A partir desse instituto, as partes litigantes podem firmar acordos em demandas
coletivas, pondo-se fim ao processo com julgamento de mérito (art. 269, III, do CPC). O
compromisso de ajustamento de conduta, no lugar de uma ação judicial, revela-se como uma
conveniente opção nas questões de saúde, na medida em que a sentença, ao contrário desse
acordo, tem o condão de congelar uma situação num meio tipicamente dinâmico. Já o Termo de
Ajustamento de Conduta pode garantir maior flexibilidade e eficiência às ações de saúde.
Após a análise do controle judicial nas políticas públicas em geral e, em especial, na
seara da saúde, bem como da ação civil pública como um dos instrumentos desse controle, é
merecedora de críticas a ingerência excessiva do Judiciário, naqueles casos em que não se
observa omissão ou ilegalidade por parte da Administração Pública.
Algumas decisões judiciais retiram da Administração sua capacidade de se planejar,
comprometendo a eficiência administrativa no atendimento ao cidadão. Isso porque, em certas
searas, o judiciário não domina o conhecimento específico necessário para instituir políticas de
saúde. A atividade judicial deve buscar respeitar as opções legislativas e administrativas já
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existentes acerca de determinada matéria. Não resta dúvida, segundo intelecção do art. 196 da CF,
que o acesso ao direito à saúde se dará por meio de políticas sociais e econômicas e não através
de decisões judiciais.
Citando Marcos Maselli Gouvêa (In: O controle judicial das omissões
administrativas, 2003) e Ana Paula de Barcellos (In: Constitucionalização das políticas públicas
em matéria de direitos fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no espaço
democrático), Barroso preceitua que:
“O poder judiciário não tem como avaliar se determinado medicamento é efetivamente
necessário para se promover a saúde e a vida. Mesmo que instruído por laudos técnicos,
seu ponto de vista nunca seria capaz de rivalizar com o da Administração Pública. O Juiz
é um ator social que observa apenas os casos concretos, a micro-justiça, ao invés da
macro-justiça, cujo gerenciamento é mais afeto à Administração Pública”.

O magistrado, diante do caso concreto, não pode pretender aplicar abstratamente a
garantia à saúde, prevista no art. 196 da CF/88, sem considerar implicações e reflexos outros
daquele caso, mormente se for levado em conta que o Juiz Hércules11 proposto por Dworkin é
uma ficção, uma idealização inalcançável (BOTELHO, 2009).
De volta ao caso concreto da Hepatite C, o Tribunal de Justiça Mineiro, em sede de
reexame necessário e apelação, confirmou a sentença de primeiro grau, mas não à unanimidade
de votos (Reexame Necessário/ Apelação Civil nº 1.0024.03.031752-3/001, 4ª Câmara Cível do
TJMG. DJ: 08/11/2007). No corpo do acórdão, foi travada uma discussão acerca dos limites do
controle judicial na seara da saúde. Abaixo, segue a transcrição das ementas dos votos vencedor
e vencido, respectivamente:
EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESTADO DE MINAS GERAIS - LEGITIMIDADE 'PASSIVA AD CAUSAM'. Tendo em
vista que se aplica o princípio da descentralização das atividades do SUS, o Estado de
Minas Gerais possui legitimidade para figurar no pólo passivo de ação civil pública, que
visa ao fornecimento de medicamentos. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À
SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESSENCIAL - DIREITO
FUNDAMENTAL - PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. O direito à saúde deve
ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de
fornecer medicamentos, mas de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua
dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, a vida. Percebe-se, pois, que o direito
à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela
Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob
qualquer argumento. Consoante art. 18 da Lei 7.347/85, serão cabíveis honorários
advocatícios em ação civil pública apenas em caso de comprovada litigância de má-fé.
(g.n) (De relatoria do Exmo. Des. Dárcio Lopardi Mendes).

Voto vencido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MEDICAMENTO - LISTA DOS
EXCEPCIONAIS - FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS - MINISTÉRIO DA SAÚDE FORNECIMENTO GENÉRICO - PESSOAS INCERTAS - CASOS FUTUROS 11

A figura do Juiz Hércules, proposta por Ronald Dworkin, é aquela que descreve a situação considerando todas as
circunstâncias possíveis, criando um esquema de princípios abstratos e concretos que possam fornecer uma
justificação coerente para todos os precedentes (DWORKIN, 2007).
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INVASÃO DA COMPETENCIA DO PODER EXECUTIVO - SENTENÇA
REFORMADA. É evidente a ilegitimidade passiva do Estado de Minas Gerais, que não
pode incluir medicamentos na lista dos excepcionais, pois tal inclusão se dá por Portaria
do Ministério da Saúde, dirigida a todas as Secretarias Estaduais de Saúde do País. A
determinação judicial de que o Estado forneça, gratuitamente, medicamentos a pessoas
que ainda não o solicitaram, se mostra inaceitável, seja por constituir indevida invasão
da competência do Poder Executivo, seja porque cada caso exige exame específico de
necessidade do medicamento, e da incapacidade financeira de custeio do
tratamento.(g.n) (De relatoria do Exmo. Des. Moreira Diniz)

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu liminar em ação civil
pública que obrigava o Estado de São Paulo a distribuir, para tratamento da Hepatite C, Interferon
Peguilado ao invés do Interferon comum, este já fornecido gratuitamente. O Tribunal entendeu
que o novo medicamento, além de possuir custo desproporcionalmente mais elevado que o
comum, não possuía eficácia comprovada. Entendeu ainda que o Judiciário não poderia se basear
em opiniões médicas minoritárias ou em casos isolados de eficácia do tratamento (STJ, DJU
5/04/04, AGRg-Pet 1.996/SP, Rel. Min. Nilson Naves).
Sobre o tema em análise – controle judicial das políticas públicas de saúde e princípio
da separação de Poderes (art. 2º da CF /88) – citam-se alguns julgados do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, a título ilustrativo:
"EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS. MAL DE ALZHEIMER. DEVER DE ASSISTÊNCIA
CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDA AO PODER PÚBLICO. EXTENSÃO A
TODOS OS DEMAIS PACIENTES NECESSITADOS. IMPOSSIBILIDADE.
COMANDO GENÉRICO E INDISCRIMINADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE
SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. I. O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que
assiste a todas as pessoas, representa conseqüência constitucional indissociável do
direito à vida. 2. Consoante orientação deste eg. Tribunal de Justiça, "descabe ao
Judiciário determinar ao administrador público que forneça determinado remédio a
todos os portadores de determinada doença. Tal determinação envolve um programa de
governo que não pode ser fixado pelo Judiciário. Infringência ao princípio da separação
e independência dos poderes (art. 2° da CF)”. 3. Rejeita-se a preliminar e reforma-se
parcialmente a sentença, prejudicado o recurso voluntário. " (g.n) (Apelação Cível
Reexame Necessário n. 1.0702.05.203037-71001, 4° Câmara Cível, Relator Des. Célio
César Paduani, DJ 28/06/2007).
“EMENTA: Agravo de instrumento - Fornecimento dos medicamentos Tacrolimus e
Micofenolato a todos os usuários do SUS que se submeteram a transplante de órgão e
que deles necessitem - Cominação de multa - Impossibilidade. Não pode o Judiciário
obrigar o Estado a fornecer medicamentos indiscriminadamente a todos os usuários do
SUS, que se submeteram a transplante de órgãos e que deles necessitem, sem
comprovação específica de cada caso, porque tal procedimento constitui invasão de
outro poder, no caso o Executivo, a quem compete fixar de forma genérica quais os
medicamentos devem ter fornecimento obrigatório e gratuito.” (Agravo n°
1.0024.07.487010-6/001 – 2ª Câmara Cível, Relator Des. Jarbas Ladeira, DJ:
08/04/2008).
“EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUSTEIO DO PROCEDIMENTO DE
CATETERISMO DESTINADO A USUÁRIOS DO SUS QUE NÃO TÊM
CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS PARA FAZÊ-LO. COMPETÊNCIA DO
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MINISTÉRIO PÚBLICO. APRECIAÇÃO DO PEDIDO RESTRITO AO ASPECTO
DA LEGALIDADE. INDEVIDA INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA
ESFERA DO EXECUTIVO MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO
ATENDIMENTO APENAS PARCIAL AOS NECESSITADOS. DENEGAÇÃO DE
LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA O
ATENDIMENTO AOS QUE NÃO O RECEBERAM OU O RECEBERAM APENAS
EM PARTE. 1 – (...) 2 - Ante a apreciação do pedido restritamente ao aspecto da sua
legalidade, em atendimento ao disposto no art. 196 da Constituição Federal e às normas
legais aplicáveis à espécie, não ocorre a indevida ingerência do Poder Judiciário na
esfera do Executivo Municipal em caso de concessão de liminar em ação dessa natureza
e de seu julgamento. 3 - Comprovado o atendimento apenas parcial aos necessitados de
tratamento de saúde carentes de recursos, impõe-se o provimento parcial do agravo de
instrumento interposto pelo Ministério Público da decisão mediante a qual foi
indeferido, em juízo de retratação, o pedido de liminar em ação civil pública por ele
ajuizada em busca do atendimento aos que não o receberam ou o receberam apenas em
parte”. (Agravo nº 1.0625.03.026515-5/002 – 8ª Câmara Cível, Relator Des.Fernando
Bráulio, DJ: 15/09/2004.

5. EFEITO ERGA GOMES NAS AÇÕES COLETIVAS E RELATIVIZAÇÃO DA COISA
JULGADA
Quando não mais é cabível qualquer recurso contra a sentença, ela transita em julgado
e seus efeitos se tornam imutáveis por meio da autoridade da coisa julgada. Para Liebman (1945,
p. 36), a coisa julgada “...se pode definir, com precisão, como a imutabilidade do comando
emergente de uma sentença. Não se identifica ela apenas com a definitividade e intangibilidade
do ato que pronuncia o comando: é pelo contrário, uma qualidade, mais intensa e mais profunda,
que reveste o ato também em seu conteúdo e torna assim imutáveis, além do ato em sua existência
formal, os efeitos, quaisquer que sejam, do próprio ato”.
Quanto ao seu escopo, Celso Neves (1971, p. 315) preleciona que “a coisa julgada é
tida, geralmente, por criação da lei, resultante do poder do Estado de estabelecer o seu sistema de
segurança das relações jurídicas, inclusive no plano da tutela jurisdicional de que se incumbe”.
Também para Liebman (1945, p. 40), a coisa julgada se dá em razão de utilidade política e social.
É corriqueira na doutrina a distinção entre coisa julgada formal e material. A primeira
se constitui na impossibilidade de modificação da sentença transitada em julgado na mesma
relação processual, podendo haver propositura de nova ação com o mesmo objeto. Por sua vez, a
coisa julgada material se caracteriza, segundo Ovídio Baptista da Silva (2000) pela “constância
do resultado, a estabilidade que torna a sentença indiscutível entre as partes, impedindo que os
juízes dos processos futuros novamente se pronunciem sobre aquilo que fora decidido (...)”.
Trata-se da imutabilidade do conteúdo de uma sentença em que o mérito da causa foi apreciado.
A coisa julgada material pressupõe a formal.
Traçado o panorama geral do instituto, observa-se que os regramentos da coisa
julgada individual se aplicam, no que couber e quando não conflitar, com o caráter especial da
coisa julgada coletiva. Contudo, o regime jurídico da coisa julgada é bastante diferenciado, sendo,
na verdade, um dos aspectos que mais distinguem o processo coletivo do processo individual.
Os limites objetivos da coisa julgada, tanto nas ações coletivas, quanto nas
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individuais, recebem o mesmo tratamento. Isto é, ficam restritos “à parte dispositiva do
julgamento e aos pontos aí decididos e fielmente compreendidos em relação aos seus motivos
objetivos”. (BATISTA apud LIEBMAN, 1945, p. 163). Porquanto a imutabilidade recaia tão
somente no comando da sentença, os motivos que o ensejaram devem ser levados em conta para
fins de se delimitar as questões enfrentadas pela decisão, bem como seu alcance.
No tocante aos limites subjetivos, a coisa julgada individual caracteriza-se por ser
inter partes e pro et contra. Inter partes, pois vincula apenas os sujeitos do processo, limitando as
conseqüências da imutabilidade da decisão (art. 472 do CPC). Pro et contra, porque ocorre tanto
para o benefício do autor, com a procedência da demanda que confirma a sua pretensão, quanto
para seu prejuízo, como declaração negativa de seu direito (DIDIER, 2007, p. 337).
Já quando se tratar de ações que envolvem direitos coletivos e difusos, a coisa julgada
na ação coletiva ocorre secundum eventum litis, isto é, “segundo o resultado do litígio”. Assim,
julgado procedente o pedido nessas ações, a sentença fará coisa julgada erga omnes, ou seja, para
todos, atingindo a comunidade, a coletividade e a comunidade de vítimas do evento. Logo, a
decisão será revestida pela imutabilidade da coisa julgada e não poderá ser rediscutida. Se o
pedido da ação coletiva for julgado improcedente, há duas hipóteses distintas. Uma, se a
improcedência se der por insuficiência de provas. Nesse caso, não há formação de coisa julgada
e qualquer legitimado do art. 82 poderá repropor a mesma ação, desde que apresente novo
material probatório. Se, contudo, a improcedência do pedido, mesmo após instrução suficiente,
resultar do convencimento do magistrado, haverá a formação de coisa julgada material,
resultando na imutabilidade do comando da decisão. Todavia, nessa hipótese, os direitos
individuais dos integrantes da coletividade não serão prejudicados pelos efeitos da coisa julgada,
podendo o cidadão, individualmente considerado, ir a Juízo deduzir sua pretensão.
Já na hipótese de ação que visa tutelar interesses individuais homogêneos, a coisa
julgada se forma erga omnes, isto é, para todos os titulares do interesse e seus sucessores, apenas
e tão somente nos casos de procedência do pedido. A sentença de improcedência do pedido, por
insuficiência ou não de provas faz coisa julgada material somente para aqueles que figuraram
como parte no processo, não prejudicando os terceiros que não tenham integrado a lide.
O art. 16, da Lei Federal nº 7.347/85 e o art. 2º-A, da Lei Federal nº 9.949/97, visam
restringir a eficácia subjetiva da coisa julgada em ação coletiva, impondo uma limitação territorial
a essa eficácia, restrita ao âmbito da jurisdição do órgão prolator da decisão (GIDI, 1995, p. 184).
Não se verifica litispendência entre a ação coletiva e ação individual oriundas do
mesmo fato. Segundo disciplina o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, as ações
coletivas não induzem litispendência para as ações individuais. Essa regra se justifica em razão
de serem diversos os direitos postos em causa. Enquanto na Ação Coletiva deduz-se direito
subjetivo coletivo, as ações singulares se voltam à tutela do direito individual. Extrai-se ainda, do
art. 104 do CDC que, embora não se verifique a litispendência, os autores das ações individuais
não se beneficiarão dos efeitos da coisa julgada na ação coletiva. A impetração posterior da
demanda individual implica na exclusão do autor dos efeitos da sentença da Ação Coletiva, se o
mesmo tiver sido inequivocamente cientificado do ajuizamento da demanda coletiva e ainda
assim tenha optado pelo prosseguimento do seu processo individual. Nas hipóteses de
ajuizamento anterior à ação coletiva das ações individuais, faculta-se a esses demandantes o
requerimento, no prazo de trinta dias, da suspensão das respectivas ações singulares, sob pena de
também serem excluídos dos efeitos da coisa julgada na ação coletiva.
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Após a verificação da formação da coisa julgada nas ações coletivas, converge-se
para um ponto comum às ações individuais e coletivas: a relativização da coisa julgada.
Atualmente, parte da doutrina defende a maleabilidade da coisa julgada, sob a argumentação, em
síntese, de que essa garantia deve ser flexibilizada sempre que determinada decisão comporte
absurdos, injustiças graves e transgressões constitucionais (DINAMARCO, 2003). Noutra
vertente, com a qual se comunga,
“é fácil constatar como a teoria da flexibilização da coisa julgada com base na justeza da
sentença, ao partir de alguns casos isolados (exceções) propõe a possibilidade de se
relativizar a coisa julgada e comprometer toda a ordenança jurídica, porquanto essa
relativização é a negação do próprio Estado democrático de Direito. (...) Destarte,
quando os processualistas defendem a maleabilização da coisa julgada para
determinadas hipóteses, estão a criar sua própria lei, partindo da premissa de que a
necessidade não conhece lei” (ABBOUD; OLIVEIRA, 2008).

Nessa esteira, a coisa julgada no sistema processual brasileiro somente pode ser
desconstituída, basicamente, por três meios: a ação rescisória, a querela nullitatis e a impugnação
de sentença fundada no § 1º do art. 475-L e no parágrafo único do art. 741, do CPC (DIDIER JR.;
CUNHA, 2009, p. 361). Diante dos objetivos propostos neste trabalho e por ser o meio mais
comum da desconstituição da coisa julgada, apenas a ação rescisória será mais especificamente
abordada, mesmo assim de maneira pouco aprofundada.
Adriana Diniz de Vaconcellos Guerra (2001) conceitua a Ação Rescisória como sendo
“a ação de competência originária dos tribunais, através da qual se busca a desconstituição de
uma decisão de mérito transitada em julgado, ensejando eventual novo julgamento da causa
originária.”
O primeiro pressuposto específico da Ação Rescisória é a existência de decisão de
mérito transitada em julgado. Isso se dá porque as sentenças meramente terminativas não fazem
coisa julgada, podendo a parte interessada intentar nova ação. O segundo pressuposto para a ação
rescisória é o prazo, que tem natureza decadencial. Conforme estabelece o art. 495 do CPC, “o
direito de propor a rescisória se extingue em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da
decisão”. Os fundamentos da ação rescisória estão dispostos nas hipóteses contidas no art. 485 do
CPC, que se consubstanciam em motivos de invalidade e de injustiça da decisão.
Tem legitimidade para propor a ação rescisória (art. 487 do CPC): (i) quem foi parte
no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular; (ii) o terceiro juridicamente
interessado; (iii) o ministério público, se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a
intervenção ou quando a sentença é o efeito de colusão das partes a fim de fraudar a lei. Os
legitimados para ação rescisória da sentença coletiva de improcedência são os mesmos
legitimados para a propositura da ação coletiva.
Subsumindo-se os institutos já abordados ao caso concreto da Hepatite C, tem-se que
o acórdão proferido na Ação Civil Pública nº 024.03.031.752-3 transitou em julgado em
10/03/2008 e com efeitos erga omnes. Assim, o prazo de 2 (dois) anos para a rescisão do julgado
começou a correr a partir do dia 11/03/2008 e se implementará em março de 2010.
A publicação do novo protocolo clínico se deu em 28/09/2007, isto é, posteriormente
à prolação da sentença (em outubro de 2006) e à interposição da apelação, em maio de 2007.
Embora o protocolo tenha sido publicado em data anterior ao trânsito em julgado do acórdão, esse
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documento surgiu em instante processual em que não mais se podia juntá-lo aos autos ou que não
mais podia ser apreciado no processo originário. O surgimento de documento novo, qual seja a
Portaria nº 34/2007, que reflete novos dados científicos nascidos nos últimos anos na área de
conhecimento da Hepatite C e os novos consensos da comunidade médica nacional, pode dar
ensejo à propositura de uma Ação Rescisória, fundada no inciso VII do art. 485 do CPC, a fim
de se reabrir a discussão. Segundo o art. 125, § 1º, da CR/88 e art. 106, I, g da Constituição do
Estado de Minas Gerais, a competência para julgar a Ação Rescisória de seus próprios julgados
é do Tribunal de Justiça Estadual12.
6. CONCLUSÃO
Por derradeiro, passa-se a elencar as principais conclusões extraídas desse trabalho,
não sem antes ressalvar que aqui se pretendeu tão somente ampliar as reflexões sobre o tema, e
não fixar doutrinas e teses acabadas.
a. O uso não-racional de medicamentos e tecnologias é causa comum de fracasso de políticas de
saúde. Protocolos Clínicos são estratégias adotadas internacionalmente para reduzir o uso
irracional, riscos aos pacientes e custos da saúde;
b. É imperioso o reconhecimento pelo cidadão, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário,
em especial, da relevância dos Protocolos e Diretrizes Clínicas para manutenção da estrutura do
Sistema Único de Saúde, através da promoção da participação efetiva da sociedade em geral na
elaboração desse documento, bem como da análise da segurança, eficácia e adequação do
tratamento proposto, garantindo-se, assim, o acesso universal à assistência à saúde;
c. De outra ponta, é imprescindível a promoção de revisão e atualização periódicas desses
Protocolos por parte da Administração Pública, a fim de preservar sua utilidade e credibilidade.
No caso específico da Hepatite C, o Protocolo inicial estabelecido em 2002 somente foi revisado
em 2007, isto é, passados quase cinco anos. Essa morosidade certamente contribuiu para
prejudicial interferência do judiciário no programa público de saúde da Hepatite C, em Minas
Gerais, obstando a aplicação do atual Protocolo Clínico, de caráter nacional;
d. A intervenção do Poder Judiciário nas Políticas Públicas é necessária e até desejável quando,
e somente quando, se verificar omissão da Administração Pública na criação de Programas
Públicos, ou o descumprimento daquelas já existentes. A ingerência do Judiciário para além
dessas hipóteses fere a legitimidade democrática e o princípio da Separação dos poderes;
e. As Ações Coletivas são instrumentos úteis para tutela dos direitos e garantias fundamentais.
Inclusive, na seara da saúde, são preferíveis às ações individuais, uma vez que promovem uma
discussão mais ampla, isonômica e, via de consequência, contribuem para a universalização do
sistema e construção de políticas concretas. Ao contrário do que ocorre nas ações individuais. No
12

Registra-se, a título de curiosidade, que o Estado de Minas Gerais propôs Ação Rescisória, distribuída em
09/03/2010 ao 2º Grupo de Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sob o número 009140452.2010.8.13.0000, a fim de que seja rescindido o acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do TJMG, nos autos da
Apelação Cível/Reexame Necessário nº 1.0024.03.031752-3/001, proferindo-se novo julgamento para permitir a
aplicação dos novos critérios definidos na Portaria SAS/MS nº 34, de 28/09/2007 no âmbito do Estado de Minas
Gerais, para tratamento da Hepatite C. A ação ainda está em trâmite.
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entanto, pedidos formulados nessas ações devem ser certos, determinados, exeqüíveis, abarcando
apenas situações presentes e cedendo aos novos conhecimentos científicos surgidos à ótica da
medicina baseada em evidência científica;
f. Em que pese a defesa da possibilidade de amplo controle judicial sobre a implementação de
políticas públicas e a utilização da Ação Civil Pública como instrumento eficaz desse controle; na
espécie, não se revela legítima a impossibilidade da aplicação do atual Protocolo Clínico de
Diretrizes Terapêuticas para Hepatite Viral C, editado pelo Ministério da Saúde (Portaria SAS/MS
nº 34, de 28 de setembro de 2007), no âmbito do Estado de Minas Gerais;
g. A crítica que se faz à atuação do Judiciário no caso concreto não é com relação ao exercício do
controle do papel do Executivo na omissão de atualização de seu Protocolo Clínico, mas sim com
relação à prolação de uma decisão com efeitos tão amplos, futuros e incertos que culminou no
completo engessamento da Administração em exercer política pública de regramentos e acesso
universal, seguro e útil de medicamentos;
h. Além dos meios ordinários de desconstituição da coisa julgada, já citados no tópico 5 deste
trabalho, com ênfase para a ação rescisória, outras alternativas, agora de cunho preventivo, hão
de ser consideradas com o fim de se evitar situações teratológicas como a que se relatou, acerca
da impossibilidade de aplicação do novo Protocolo Clínico de Hepatite C no Estado de Minas
Gerais. Cita-se, à guisa de exemplo, as seguintes medidas: (i) Nas Ações Civis Públicas de cunho
coletivo, cujo objeto seja ações e serviços de saúde, os pedidos devem ser no sentido da criação
de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, ou mesmo da simples aplicação ou atualização
daqueles já existentes; (ii) Tanto a Administração Pública, quanto o Órgão Ministerial devem dar
prevalência ao Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, como instrumento de garantia ao direito
à saúde, evitando-se, assim, que a coisa julgada estabilize situações que, de per si, são dinâmicas
e estão em constante mutação. Pode-se estabelecer no TAC cláusula que preveja prazos máximos
para atualização dos Protocolos Clínicos já existentes, com ampla participação da comunidade
médica e da sociedade em geral. Em que pese ser indisponível o direito à saúde, pretende-se com
a transação a maior efetivação dos direitos difusos e coletivos, de forma a garantir maior
flexibilidade e eficiência às ações de saúde e a atender a tutela específica da obrigação de fazer
nesses casos.
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FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DE MEDICAMENTO SEM
REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA –
ANVISA
CRISTINA ANDRADE MELO*
SUMÁRIO
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Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 5. Outros argumentos que
ressaltam a importância do registro dos medicamentos na
ANVISA. 6. Considerações finais. 7. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO
O direito à saúde, impulsionado pela teoria do mínimo existencial, tem sido
freqüentemente objeto de ações judiciais que visam garantir o cumprimento de prestações
positivas e individualizadas, desde a entrega de medicamentos básicos e de alto custo até
a realização de exames, cirurgias e tratamentos médicos.
Nesse contexto, não raras vezes o Poder Judiciário tem sido acionado por
pacientes com o escopo de compelir o Estado (lato sensu) a fornecer medicamentos
desprovidos de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e, via de
conseqüência, não comercializados no território nacional.
No presente trabalho pretende-se detalhar a legislação que prevê o registro de
medicamentos no território brasileiro; analisar a repercussão dos pleitos no âmbito do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e suscitar argumentos que ressaltam a importância
do registro, extraídos da Audiência Pública sobre o Direito à Saúde promovida pelo Supremo
Tribunal Federal.1 Por fim, serão extraídas conclusões na busca de critérios objetivos e racionais
a serem aplicados em demandas judiciais visando a dispensação de medicamentos ou tratamentos
de saúde pelo SUS, na esteira das considerações feitas pelo médico Dr. Paulo Marcelo Gehm Hoff
na Audiência Pública promovida pelo STF.
2. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DO PRESENTE ARTIGO
Para melhor delimitação do objeto do presente artigo, será utilizada a lúcida
*

Procuradora do Estado de Minas Gerais. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da UFMG. Mestranda em
Direito Administrativo pela Faculdade de Direito da UFMG.
1
A Audiência Pública foi realizada entre os dias 27 de abril e 7 de maio de 2009 no Supremo Tribunal Federal.
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classificação proposta pelo médico Dr. Paulo Marcelo Gehm Hoff na Audiência Pública
promovida pelo Supremo Tribunal Federal sobre o Direito à Saúde:
Ao discorrer sobre o problema da incorporação de novas drogas no Sistema Único de
Saúde (SUS), o profissional vislumbrou quatro fases, ou quatro tipos distintos de problemas. São
eles:
a) Droga completamente experimental, isto é, aquela não aprovada em local algum
do planeta e cuja eficácia realmente ainda não foi demonstrada em estudo clínico;
b) Droga aprovada em outros países, mas não no Brasil;
c) Droga aprovada no Brasil, mas utilizada fora da indicação de bula (é o chamado
uso off-label);
d) Droga aprovada no Brasil, mas não incorporada pelo SUS.
O presente artigo cuidará de analisar pleitos judiciais enquadrados nas duas primeiras
hipóteses, isto é, medicamentos completamente experimentais, sem registro em nenhum país do
mundo, e medicamentos sem registro no Brasil, embora registrados em outro (s) país (es).
Portanto, partindo dessas premissas, passa-se a detalhar a legislação que dispõe sobre
o registro de medicamentos no território nacional.
3. REGISTRO DOS MEDICAMENTOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA (ANVISA).
O tema ora proposto suscita a análise preliminar de duas leis federais: A Lei Federal
nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos
os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, os cosméticos, os saneantes
e outros produtos; e a Lei Federal nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que define o Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Segundo o art. 12 da Lei Federal nº 6.360/76: “Nenhum dos produtos de que trata esta
Lei, inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo
antes de registrado no Ministério da Saúde”.
Por sua vez o art. 3º, inciso X, da Lei Federal nº 6.360/76 traz o conceito de registro
como sendo a “inscrição, em livro próprio após o despacho concessivo do dirigente do órgão do
Ministério da Saúde, sob número de ordem, dos produtos de que trata esta Lei, com a indicação
do nome, fabricante, da procedência, finalidade e dos outros elementos que os caracterizem.”
Embora os dispositivos anteriormente transcritos mencionem o registro no âmbito
Ministério da Saúde, é estreme de dúvidas que, com a criação da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, por meio da Lei Federal nº 9.782/99, tal atribuição foi transferida à novel agência
reguladora, autarquia de regime especial vinculada ao Ministério da Saúde.
É o que se infere do art. 7º, inciso IX, da Lei Federal nº 9.782/99, que conferiu à
ANVISA o poder de “conceder registros de produtos, segundo as normas de sua área de atuação;
(...)”.
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Com efeito, a ANVISA é responsável pela proteção da saúde da população, por
intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços
submetidos à vigilância sanitária (art. 6º). Os medicamentos em geral são produtos submetidos ao
controle e fiscalização sanitária por parte da ANVISA, nos termos do art. 8º, § 1º, inciso I, da Lei
nº 9.782/99.
Portanto, toda e qualquer comercialização de medicamentos no território nacional
depende de prévio registro da ANVISA.
Na Audiência Pública sobre o Direito à Saúde promovida pelo STF, o atual Diretor da
ANVISA, Dr. Dirceu Raposo de Mello, explicou que o objetivo do registro é garantir a segurança,
a eficácia e a qualidade farmacotécnica do produto. Segundo o agente público, “as exigências
para registro dos produtos, no mundo, têm sido cada vez mais rigorosas, inclusive com a
necessidade da ampliação de sujeitos de pesquisas para a comprovação dos resultados de eficácia
e de segurança para a introdução do produto no mercado.”2
À ANVISA, portanto, por meio do registro, compete garantir a presença do trinômio
eficácia/segurança/qualidade farmacotécnica nos medicamentos comercializados no país.
Em resumo, o registro junto à ANVISA se justifica pela necessidade de averiguação
da eficácia, segurança e qualidade farmacotécnica do produto medicamentoso que se pretende
expor à venda no território nacional, de sorte que deve a agência reguladora afastar a
comercialização de produtos inócuos ou mesmo prejudiciais à saúde da população.
4. ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
MINAS GERAIS SOBRE O TEMA
Inúmeras ações judiciais com pedido de fornecimento de medicamentos ainda não
submetidos ao registro na ANVISA têm sido analisadas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais.
Em pesquisa ao banco de dados da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais,3 foram
localizados dezenove (19) acórdãos com a fundamentação “Registro no órgão competente ANVISA”, todos proferidos entre 01/01/2000 e 31/12/2007.
Entre estes, verificou-se que 4 (quatro) acórdãos determinaram o fornecimento do
medicamento mesmo desprovido de registro na ANVISA, ao passo que 7 (sete) consideraram que
o Poder Público não pode ser compelido a fornecer medicamento não registrado.4
Na primeira hipótese incluem-se os seguintes: 1.0024..4.409.34-6/001;
1.0024.06.215.590-8/002; 1.0000.03.400.525-6/000 e 1.0024.06.930.814-6/001.

Nesse grupo, destaca-se o voto do relator do agravo de instrumento n.
1.0024.06.930.814-6/001, que negou provimento ao recurso por entender que o medicamento
2

Seguindo essa tendência mundial, em 2008 apenas 18 (dezoito) produtos novos foram registrados pela ANVISA,
ao passo que em 1995 foram 72 (setenta e dois).
3
Disponível em: <http://spdisa.gti.esp.mg.gov.br/publico/>. Acesso em: 11 jul. 2009.
4
Foram excluídos os acórdãos: que se referem ao uso off-label do medicamento (o qual não é objeto do presente
trabalho); nos quais houve prova da existência do registro; que se referem a medicamento sem registro da dosagem
pleiteada e outros impertinentes ao tema ora tratado.
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pleiteado, embora não registrado na ANVISA, possuía registro junto ao FDA (Food and Drug
Administration) e EMEA (European Medicines Agency), agências responsáveis pelo registro dos
medicamentos nos Estados Unidos da América e na União Européia, respectivamente. Nas
palavras do i. Relator:
No que tange ao medicamento solicitado não ter ainda autorização para comercialização no
país por não estar ainda registrado junto ao órgão regulador nacional (ANVISA), cumpre
salientar que se retira dos autos ser caso peculiar, em que a nova medicação já tem registro
para uso em outros países com aprovação por órgãos reguladores internacionais (FDA e
EMEA - fl.72). O uso da medicação nesse caso, encontra-se fundado na gravidade da
doença da paciente e de indicação de médico devidamente habilitado, cabendo ao mesmo,
a escolha do melhor tratamento para a sua paciente e acompanhar tal terapêutica, inclusive
eventuais efeitos colaterais que ocorram com o uso da substância.

Já a segunda hipótese ventilada inclui os seguintes julgados: 1.0024.06.216.0171/001; 1.0000.03.400.524-9/000; 1.0024.06.215.472-9/001. 1.0080.05.930.514-6/001;
1.0024.05.699.808-1/001; 1.0024.07.440.744-6/001; 1.0687.06.050.374-9/001.
Entre esses, extraem-se os seguintes argumentos favoráveis à impossibilidade de
fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA:
a) O Estado (lato sensu) não pode ser forçado a adquirir determinado medicamento cujo comércio
não está autorizado. Sob esse fundamento, o TJMG denegou a segurança e indeferiu o pedido de
fornecimento do medicamento METACRIL. Segundo o Em. Des. Relator, Edivaldo George dos
Santos: “Contudo, quanto ao registro desse medicamento junto à ANVISA, o doc. de fls. 86 esclarece
que o Metacril não possui registro e, conseqüentemente, não pode ser comercializado. Portanto, é
inviável que o Judiciário determine ao impetrado que adquira e forneça ao impetrante um
medicamento cuja comercialização não é permitida no Brasil” (MS n. 1.0000.03.400.524-9/000).
b) A determinação judicial de fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA importaria
na prática do crime de descaminho pela Administração Pública. Com base nesse entendimento, o
TJMG negou provimento ao agravo de instrumento interposto por paciente contra decisão que
havia negado o fornecimento do medicamento LEVETIRACETAM. Entendeu o Em. Des.
Relator, Wander Marotta, que “não se pode forçar o Município a praticar descaminho. (...) Se o
medicamento pretendido não tem registro junto ao órgão competente, não pode ser
comercializado, não sendo possível determinar judicialmente que o Estado adquira, para paciente
do SUS, medicamento que não possua registro” (A.I. nº 1.0080.05.930.514-6/001).5
c) O Poder Judiciário não pode compelir o Estado a fornecer medicamento experimental, cuja
eficácia não foi aferida pela Agência Nacional competente. Em agravo de instrumento em que se
discutia o direito ao recebimento da INJEÇÃO ANTI-VEGF, composta pelos fármacos
MACUGEN®, LUCENTIS® e AVASTIN®, o Em. Des. Relator, Jarbas Ladeira asseverou que
“o tratamento pugnado se encontra em fase de experimentação, razão pela qual não há, inclusive,
certeza de que a ministração da droga requerida ensejará a cura da enfermidade ocular de que
padece a Recorrida”. (A.I. nº 1.0687.06.050.374-9/001). Em outro agravo de instrumento, o
TJMG indeferiu o pedido de fornecimento do medicamento PANHENMATIN, por considerar
que “No caso em exame, o remédio é experimental, de custo elevado, e a utilização ainda não foi
autorizada no Brasil. Inexiste, portanto a verossimilhança”. (A.I. nº 1.0024.07.440.744-6/001).
5

Na verdade, a entrada no país de medicamento sem registro na ANVISA é possível por meio de uma “autorização
especial” concedida pela autarquia no caso específico.
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5. OUTROS ARGUMENTOS QUE RESSALTAM A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO
DOS MEDICAMENTOS NA ANVISA
Além dos argumentos encontrados em acórdãos proferidos pelo Egrégio Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, podem ser citados outros, que reforçam a importância do registro dos
medicamentos junto à agência competente. São eles:
d) O art. 124 do Código de Ética Médica, instituído pela Resolução nº 1.246/88 do Conselho
Federal de Medicina, veda o uso experimental de medicamento ainda não liberado para uso. In
verbis:
É vedado ao médico: Art. 124. Usar experimentalmente qualquer tipo de terapêutica
ainda não liberada para uso no País, sem a devida autorização dos órgãos competentes e
sem consentimento do paciente ou de seu responsável legal, devidamente informados da
situação e das possíveis conseqüências.

Assim, o Código de Ética Médica expressamente proíbe o tratamento experimental – entendido
como aquele realizado com medicamentos não autorizados no país, cuja eficácia e segurança não
foram confirmadas pela agência reguladora competente –, salvo se realizado em pesquisa médica
que atenda todos os requisitos legais.
O escopo da norma, como parece claro, consiste em evitar que se coloque em risco o próprio bem
jurídico que se pretende proteger: a vida do paciente.
Em artigo intitulado “O papel do médico na Judicialização da Saúde”, Francisco M. Pinheiro
Neto analisa o art. 124 do Código de Ética Médica, nos seguintes termos:
É ainda vedado ao profissional da medicina, sem o consentimento de seu paciente, a
utilização de terapêutica experimental ainda não liberada no país, consoante disposição
do art. 124 do Código de Ética Médica, sobre o qual se pronuncia França (2000, p. 172):
Aqui, não se proíbe a prática de usar um novo medicamento como único recurso
terapêutico para salvar uma vida, em favor de quem já se utilizou de todos os meios
tradicionais de tratamento. O que se condena é o ensaio de novas terapêuticas ainda não
liberadas para uso entre nós, sem a devida autorização dos órgãos competentes do poder
público e sem que exista a permissão do paciente ou de seus representantes legais [...].

Segundo o autor, não se condena a prescrição de medicamento não fornecido no âmbito do SUS
ou de custo elevado em função da inovação tecnológica envolvida, mas sim a prescrição de
drogas ou tratamentos ainda não reconhecidos no país, seja pela vigilância sanitária, seja pelo
Conselho Nacional de Saúde.
e) O item III.2 da Resolução n. 196/1996, expedida pelo Conselho Nacional de Saúde, entende
como pesquisa “todo procedimento de qualquer natureza envolvendo o ser humano, cuja
aceitação não esteja ainda consagrada na literatura científica”. Por essa razão, entende-se que os
medicamentos porventura utilizados em decorrência da pesquisa médica devem ser custeados
integralmente pelo laboratório fabricante interessado na efetivação do registro, uma vez que
compete ao SUS o financiamento e distribuição de medicamentos que já possuam eficácia e
segurança comprovadas, em cumprimento à legislação sanitária em vigor no país.
A Procuradora do Estado do Rio Grande do Sul, Dra. Janaína Barbier Gonçalves, na apresentação
proferida na Audiência Pública promovida pelo Supremo Tribunal Federal, alerta para um fato
que vem sendo observado em várias ações judiciais: o laboratório farmacêutico, encerrado o
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estágio da pesquisa, suspende o fornecimento do medicamento até então administrado,
praticamente “empurrando” o paciente ao Judiciário e transferindo sua responsabilidade ao
Estado (lato sensu):
É imperioso ressaltar que este tópico merece especial atenção, porque, no Rio Grande do
Sul, laboratórios utilizam grupos de pacientes em pesquisas, acompanhados no Hospital
de Clínica de Porto Alegre, para testar a eficácia de novos produtos que pretendem lançar
no mercado. Depois de encerrado o estágio da pesquisa, suspendem o seu fornecimento,
o que leva os pacientes a demandarem juízo, na maioria das vezes assistidos por
advogados particulares, pleiteando o seu fornecimento pelo poder público. Em tais
casos, evidencia-se o interesse comercial do fabricante, que, após atingir o seu intento,
pretende transferir a responsabilidade ao Estado, ferindo a Resolução n. 196, de 1996,
do Conselho Nacional de Saúde, que prevê a obrigação do laboratório de alcançar o
medicamento aos sujeitos participantes da pesquisa e não estabelece limitador de tempo,
apenas faz referência à continuidade do tratamento vinculada à participação efetiva do
paciente durante o período de execução do estudo.

O médico Paulo Marcelo Gehm Hoff, na mesma Audiência Pública, foi além ao considerar a
responsabilidade do laboratório pelo custeio do tratamento dos pacientes que participaram do
estudo clínico mesmo após o registro do medicamento na ANVISA. Segundo ele, “seria uma
ganância absurda das empresas se recusarem a pagar e assumirem esses custos depois de o
paciente ter voluntariado a sua vida para ajudar no desenvolvimento dessa medicação e ajudar
outros pacientes”.
f) O registro dos medicamentos representa verdadeira manifestação do poder estatal de política
sanitária, conforme exposto pelo então Procurador-Geral da República, Sr. Antonio Fernando
Barros e Silva de Souza, na Audiência Pública sobre o Direito à Saúde realizada no STF. Naquela
ocasião, o ilustre Procurador-Geral da República alertou que as demandas envolvendo
medicamentos não registrados na ANVISA devem ser analisadas com redobrada atenção:
Ausência de registro de medicamento no órgão de vigilância sanitária. O registro de
medicamentos é uma garantia à saúde pública. É o modo pelo qual o Estado exerce o
poder de política sanitária para controlar a fabricação, importação, distribuição e
introdução no mercado de produtos que possam interferir na saúde. A demanda por
medicamento não registrado no território nacional há de ser avaliada com redobrada
atenção. Se é certo que o Estado tem o dever de garantir saúde aos seus cidadãos, mais
certo ainda é que não pode o Estado chancelar que esse mesmo cidadão possa correr
risco no uso de um medicamento cuja eficácia não esteja comprovada, podendo colocar
em risco o próprio bem jurídico que se quer preservar, qual seja, a vida. O uso de
medicamento não aprovado é feito por conta e risco do médico que o prescreve. Em
regra não é devido o fornecimento de medicamento não aprovado.

g) na Audiência Pública realizada no STF, a Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica, por
meio de seu Presidente, Sr. Ciro Mortella, manifestou-se no sentido de que o SUS não deve
fornecer medicamentos desprovidos de registro na ANVISA, inclusive aqueles que ainda se
encontram em fase de registro ou cujas indicações ainda não tenham sido analisadas e aprovadas,
sob pena de configurar concorrência desleal.
Com efeito, considerando que muitos dos medicamentos sem registro na ANVISA solicitados
judicialmente possuem alternativas terapêuticas no mercado nacional, determinar ao Estado o seu
fornecimento significa, sob o ponto de vista empresarial, beneficiar Laboratórios que não submeteram
seus produtos ao registro e, por conseguinte, não assumiram os custos financeiros de tal ato.
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h) Outra vertente a ser considerada é a necessidade de perseguição do uso racional dos
medicamentos, conceituado pela Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), como a
prescrição de medicamentos apropriados para as condições clínicas do paciente, em doses
adequadas às suas necessidades individuais, por um período adequado e ao menor custo para o
paciente e para a comunidade.
Assim, segundo a OPAS, o uso racional dos medicamentos inclui, entre outros fatores, a
prescrição de “medicamento apropriado”, isto é, aquele que leva em consideração a eficácia,
segurança, conveniência para o paciente e custo.
Por isso, dos quatro fatores anteriormente mencionados, a prescrição de medicamento sem registro
na ANVISA não atende, no mínimo, aos critérios da eficácia e segurança, razão pela qual não pode
ser considerado “medicamento apropriado” à luz da doutrina do uso racional dos medicamentos.
Ricardo Seibel de Freitas Lima, em artigo intitulado “Direito à saúde e critérios de aplicação”, ao
propor critérios racionais para aplicação do direito à saúde a ser garantido pelo Estado, entende
que este deve ser baseado no uso racional de medicamentos de eficácia comprovada, prescritos
de forma adequada e criteriosa. Em suas palavras:
O terceiro critério é o respeito às opiniões e aos trabalhos de caráter técnico-científico,
especialmente aqueles elaborados por especialistas em determinada área da medicina e
que constituam um consenso entre estudiosos do ramo.
O direito à saúde a ser garantido pelo Estado deve ser baseado no uso racional de
medicamentos de eficácia comprovada, prescritos de forma adequada e criteriosa, e
observada sempre a ética profissional. Tratamentos aventureiros, de eficácia duvidosa,
com substâncias proibidas ou ainda não indicadas no País, ou, ainda, com preferência a
determinadas marcas de medicamentos ou espécies de custo mais elevado não se
enquadram em um direito à saúde efetivado mediante políticas públicas sérias.6 (g.n.)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente vários setores do meio jurídico são acordes no mesmo sentido: é preciso
superar a “era dos extremos”, na oportuna expressão utilizada por Ingo Sarlet na Audiência
Pública sobre o Direito à Saúde realizada no STF. Se, por um lado, deve-se afastar o entendimento
da mera programaticidade do direito à saúde, por outro se faz necessário também rejeitar as
decisões que concedem tudo a todos. Nas palavras do ilustre doutrinador:
Hoje mesmo, adeptos à judicialização reconhecem – eu pessoalmente sou um adepto à
judicialização, todos sabem, quem acompanha a posição acadêmica – que é necessário
superar a era dos extremos, tanto a rejeição da mera programaticidade é necessária
quanto também rejeitar e controlar o famoso “pediu-levou”, não importa quem pediu, o
que pediu, as conseqüências da decisão. A busca, portanto, de uma conciliação entre a
dimensão subjetiva, individual e coletiva do direito à saúde e a dimensão objetiva da
saúde como dever da sociedade e do Estado, e de como a judicialização deve ser sensível
a ambas as dimensões.7(g.n.)
6

SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM Luciano Benetti (Org.). Direitos fundamentais: orçamento e reserva do possível.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 280-281.
7
Trecho extraído da exposição proferida por Ingo Sarlet na Audiência Pública sobre o direito à saúde, em 27/04/2009.
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Nesse contexto, revela-se imperiosa a criação de critérios objetivos e racionais a
serem aplicados em demandas judiciais visando a dispensação de medicamentos ou tratamentos
de saúde pelo SUS, de modo a aliviar as tensões criadas pela propalada “judicialização da saúde”.
Um desses critérios pode surgir a partir do momento que se entende a importância do
registro realizado pela ANVISA, o qual, longe de ser considerado mera burocracia ou restrição ao
direito constitucional à saúde, visa garantir a segurança, a eficácia e a qualidade farmacotécnica
dos medicamentos e, por conseguinte, a própria saúde do paciente.
Tendo a vista a sua extrema razoabilidade, aderimos aos critérios propostos pelo Dr.
Paulo Marcelo Gehm Hoff em exposição na Audiência Pública sobre o direito à saúde.
Assim, os medicamentos completamente experimentais, sem registro em nenhum país
do mundo, não devem ser fornecidos pelo SUS por meio de decisões judiciais, já que o acesso
deve ocorrer apenas por meio de estudos clínicos ou programas de acesso expandido.
Já com relação aos medicamentos sem registro no Brasil, entende-se que o fato de
serem registrados em outro(s) país(es) não constitui argumento, de per si, capaz de determinar o
seu fornecimento pelo Poder Público, uma vez que o Brasil possui agência reguladora própria
para averiguação da eficácia e segurança dos fármacos a serem comercializados em seu território.
Por isso, é preciso analisar os três desdobramentos propostos pelo Dr. Paulo Marcelo
Gehm Hoff para explicar porque ainda não foram aprovadas pela ANVISA:
(a) o pacote regulatório não foi apresentado à ANVISA. Essa hipótese geralmente
envolve medicação para doenças muito raras, sem interesse comercial dos laboratórios. Nesse
caso, entende o profissional mencionado que “a importação individual é raramente justificada,
mas não se pode dizer que nunca esteja justificada”.
(b) a droga está em avaliação na ANVISA: Em princípio, o Estado não deve ser
obrigado a fornecer fármaco cujo procedimento de registro encontra-se em andamento na
ANVISA. Contudo, essa posição pode ser mitigada caso a agência extrapole o tempo considerado
razoável para análise do binômio da eficácia-segurança.
(c) drogas que foram avaliadas, mas tiveram a sua aprovação negada. Nessa
hipótese, entende o médico já mencionado que “se aceitamos que esta cumpre o seu papel,
essas drogas não devem ser importadas porque já foram avaliadas e consideradas nãobenéficas para os nossos pacientes.”
A essas, acresça-se, ainda, a hipótese de o registro ter sido cassado pela
ANVISA, situação em que não se vislumbra possibilidade de ser o Estado compelido
judicialmente a fornecer o medicamento. Inclusive, esse foi o entendimento do Egrégio
TJMG no julgamento da Apelação Cível/Reexame Necessário nº 1.0687.07.055311-4/001,
publicado no DJ: 6 fev. 2009.8

8

O acórdão foi assim ementado: FORNECIMENTO PELO MUNICIPIO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO
NA ANVISA - IMPOSSIBILIDADE - Se o medicamento indicado para a autora teve o registro cassado na ANVISA,
não há como exigir-se que o Município o forneça, já que é proibida a sua comercialização - O tratamento do paciente
pode ser feito através de outros medicamentos fornecidos pelo SUS.
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CONCLUSÃO
Embora se reconheça a dificuldade de imposição de critérios absolutos e préestabelecidos, à vista da imperiosa necessidade de análise individualizada dos casos concretos
levados à apreciação do Poder Judiciário, entende-se ser razoável concluir pela impossibilidade,
em regra, de ser o Poder Público compelido a fornecer medicamentos não registrados na
ANVISA.
Assim, o acesso a medicamento sem registro, em qualquer lugar do mundo, deve
ocorrer somente por meio de pesquisas médicas (estudos clínicos ou programas de acesso
expandido), e não por meio do SUS, compelido por decisões judiciais.
Igualmente, caso o registro do medicamento tenha sido negado ou cassado pela
ANVISA, entende-se que não deve ser deferido o pedido de fornecimento pela via judicial, uma
vez que a eficácia e segurança não foram aprovadas pela agência competente.
Por fim, merecem análises individualizadas os casos envolvendo medicamento cujo
registro ainda não tenha sido apresentado à ANVISA ou se encontre em avaliação, levando-se em
consideração, nesse último caso, a razoabilidade, ou não, da duração do procedimento no âmbito
da agência reguladora.
Essas conclusões coadunam-se, inclusive, com as ponderações traçadas pelo Min.
Gilmar Mendes no julgamento da STA 175 AgR9 (realizado após a compilação das experiências
e dados obtidos na mencionada Audiência Pública), segundo o qual o registro na ANVISA
configura-se como condição necessária para atestar a segurança e benefício do produto, bem
como requisito para sua incorporação pelo SUS, embora possam haver casos excepcionais em que
a importação do medicamento não registrado seja autorizada pela ANVISA.
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SUMÁRIO
1. Introdução. 2. Protesto extrajudicial e sua evolução. 3.
Possibilidade de Protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA). 4.
Custo financeiro da execução. Mudança de paradigma: protesto
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1. INTRODUÇÃO
Comemoramos, há pouco, os 200 anos da instalação da justiça no Brasil, cuja gênese
foi a chegada da Corte Portuguesa.
De lá para cá vislumbramos grandes mudanças - dentre tantas ocorridas - nos
instrumentos de resolução dos conflitos (v.g., arbitragem, penas alternativas etc.), demonstrando,
com isso, a propensão evolutiva do direito, em claro abandono aos métodos clássicos de
demandar no Poder Judiciário.
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A judicialização da vida não é conforto e única forma de resolução das
desinteligências, porquanto consomem grande parte dos recursos públicos e atolam os tribunais
por questões simples, facilmente, resolvidas por caminhos outros, e impedindo, por consequência,
a análise das questões que merecem a chancela do Judiciário.
Como bem observa Morgana Richa, Conselheira do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), em posição que se sintoniza com o entendimento majoritário da 102ª Sessão Plenária do
CNJ, é necessária a busca de ‘novas saídas’ para a redução de conflitos nos órgãos da Justiça. Em
suas precisas palavras, "o Judiciário e a sociedade suplicam por alternativas que registrem a
possibilidade de redução da judicialização das demandas por meios não convencionais".1
Encontrar meios alternativos é a solução para a evolução da justiça; aliás, estamos
condenados a isso, ou os encontramos, ou involuímos, porquanto, em questão de justiça, não
avançar é regredir, numa marcha da insensatez - em feliz expressão cunhada por Barbara
Tuchman - que teima em perseguir o ser humano.
Por essa razão, como meio alternativo à execução fiscal de baixo valor
(aproximadamente R$ 15.000,00), o protesto da Certidão da Dívida Ativa – CDA é, atualmente, o
único mecanismo eficiente e econômico colocado nas mãos dos Poderes Executivos e Judiciários.
O valor sugerido representa o custo de uma execução fiscal de acordo com o artigo publicado, na
Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, intitulado “Pagando para receber?
Subsídios para uma política de cobrança da dívida ativa no setor público: resultados de pesquisa
sobre o custo médio de cobrança de uma execução fiscal em Minas Gerais”.2
O Estado não pode firmar-se num propósito que lhe causa prejuízo. Eficiência,
economicidade e responsabilidade da gestão fiscal são princípios imperativos à Administração Pública.
É chegada a hora de o novo triunfar, diria Tourinho Neto; é tempo de o Judiciário ocupar-se
de questões maiores. É momento de o Estado agir sem se mutilar. Isso porque “o tempo foge,
irreversivelmente o tempo foge”: Sed fugit interea fugit irreparabile tempus. (VIRGÍLIO, em Geórgicas)
Vários são os princípios e os fundamentos que validam a incidência pontual do
protesto de CDA, tanto mais no valor anunciado e como única forma de perseguir o crédito. O
protesto de CDA possui raízes profundas no direito pátrio que cumpre serem desencavadas.
2. PROTESTO EXTRAJUDICIAL E SUA EVOLUÇÃO
A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88) estabelece, em seu
artigo 236, que os serviços notariais e de registro serão exercidos em caráter privado por
delegação do Poder Público, deixando a cargo da lei ordinária a regulação das suas atividades.
1

Cf. ARAÚJO, Dinavan Fernandes. Dívida ativa: CNJ recomenda que tribunais regulamentem protesto extrajudicial
de
débitos.
Agência
CNJ
de
Notícias.
Disponível
em:
<http://www.tjpi.jus.br/site/modules/noticias/Noticia.mtw?id=1559>. Acesso em: 2 mar. 2011.
2
Cf. BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves; MORAIS, Reinaldo Carvalho de; PALOTTI, Pedro Lucas de Moura; SILVA,
Priscilla Guedes Castilho da; Pagando para receber? Subsídios para uma política de cobrança da dívida ativa no setor
público: resultados de pesquisa sobre o custo médio de cobrança de uma execução fiscal em Minas Gerais. Direito
Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 5, n. 1/2, p. 65-93,
jan./dez. 2008.
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A denominada “Lei dos Cartórios” (Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994)
regulamentou o artigo 236 da Carta Magna, estabelecendo os titulares, as suas atribuições e
competências, o ingresso e a responsabilidade civil e criminal dos notários e registradores. O
artigo 11 da mencionada lei estabelece que:
Art. 11. Aos tabeliães de protesto de título compete privativamente:
I - protocolar de imediato os documentos de dívida, para prova do descumprimento da
obrigação; [...].

Por sua vez, a Lei Federal nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, que define
competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de
dívida, prescreve em seu artigo 1º o seguinte:
Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o
descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

O artigo 3º diz ainda, verbis:
Art. 3º Compete privativamente ao Tabelião de Protesto de Títulos, na tutela dos
interesses públicos e privados, a protocolização, a intimação, o acolhimento da
devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento, do título e de outros documentos
de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em
relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões
relativas a todos os atos praticados, na forma desta Lei.

Já o artigo 37 faz referência a serviço estatizado, verbis:
Art. 37. Pelos atos que praticarem em decorrência desta Lei, os Tabeliães de Protesto
perceberão, diretamente das partes, a título de remuneração, os emolumentos fixados na forma
da lei estadual e de seus decretos regulamentadores, salvo quando o serviço for estatizado.

Pela simples leitura dos artigos citados, verifica-se ser ampla a lista dos “documentos
de dívida” que podem ser levados a protesto, não estando ele mais vinculado aos títulos cambiais,
quando de sua origem legislativa. Todos os títulos executivos judiciais e extrajudiciais
vislumbrados pela legislação processual poderão ser protestados.
Nesse sentido, afirma Carlos Henrique Abrão que:3
“[...] refletidamente, portanto, quaisquer títulos ou documentos que alicerçam obrigações
líquidas, certas, exigíveis fazem parte dos indicativos instrumentalizados ao protesto,
cujo exame primeiro de suas condições caberá ao Tabelião, formalizando o ato, ou
recusando sua feitura”.

Igualmente, Miriam Comassetto Wolffenbuttel atesta que o procedimento interpretativo mais
atual caminha no sentido de que o legislador, ao se referir a "outros documentos de dívida", não quis
restringir o ato notarial aos títulos de crédito e contas judicialmente verificadas, como ocorria anteriormente
ao advento da Lei de Protesto.4 Theóphilo de Azeredo Santos confirma essa posição afirmando que
documentos de dívida são os que, de forma inequívoca, indicam relação de débito e crédito, figurando em
quaisquer dos pólos da relação obrigacional quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, sem qualquer restrição.5
3

Cf. ABRÃO, Carlos Henrique. Do protesto. 2.ed. São Paulo: Universitária de Direito, 2002. p. 28. Disponível em:
<portal.cnm.org.br/sites/6700/6745/diversos/divida_ativa.ppt>.
4
Cf. WOLFFENBUTTEL, Miriam Comassetto. O protesto cambiário como atividade notarial. São Paulo: Labor
Júris, 2001.p.7.
5
Cf. SANTOS, Theóphilo de Azeredo. Observações sobre o protesto de títulos e documentos. Revista Forense, Rio
de Janeiro, v. 346, p. 161-163. abr./jun. 1999
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Carlos Henrique Abrão, de forma detalhada, informa que quaisquer documentos e
títulos, portadores de certeza e liquidez, seriam protestáveis. Como exemplo de tais documentos
e títulos menciona as faturas de cartões de crédito e as de prestação de serviços, os contratos de
financiamento, a carta de garantia e a de fiança, direitos relativos a sociedades, contrato rotativo
de crédito, abertura de conta e o desconto bancário.6 Humberto Theodoro Júnior também faz coro
junto aos demais doutrinadores, pois reconhece maior amplitude e competência na definição legal
dos serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida.7
Da mesma forma, Sílvio de Salvo Venosa verifica que, até a promulgação da Lei nº
9.492/1997, o protesto extrajudicial estava restrito e vinculado exclusivamente ao direito cambiário
(com base no art. 10 da Lei de Falências) e para execução de contrato de câmbio (art. 75 da Lei nº
4.728/65). Entretanto, o “novo protesto” abriu a possibilidade de protesto de títulos e documentos que
a princípio não eram protestáveis, isto é, o legislador passou a permitir que outros documentos
comprobatórios de obrigações e débitos em aberto fossem protestados. Considerando que o protesto
de origem cambiária sempre foi utilizado para títulos representativos de dívida líquida e certa e que
autorizam a ação de execução, essa mesma teleologia deve ser aplicada a esses outros documentos
citados pela Lei nº 9.492/1997. Mesmo buscando uma interpretação mais restritiva para o art. 1º da
citada Lei, entende que o protesto é utilizável para os títulos cambiários e para os demais títulos
executivos judiciais e extrajudiciais, que estão elencados nos artigos 584 e 585 do Código de Processo
Civil (CPC). Desse modo, como afirma o autor, doravante, deve ser admitido a protesto todo o rol
elencado nesses dispositivos, entre outros, sentença condenatória proferida no processo civil, sentença
arbitral; contratos de hipoteca, penhor, anticrese e caução, crédito decorrente de aluguel ou renda de
imóvel, bem como encargo de condomínio, desde que comprovado por contrato escrito.8
Se esse é o entendimento dominante na doutrina, na Jurisprudência, dando azo e
encômio a tal entendimento, vale colocar em relevo o seguinte aresto:9
“[...] O ato notarial de protesto não se restringe aos títulos cambiais, aludindo a lei a
‘outros documentos’. Os efeitos do ato de protesto são, entre outros, o de publicidade, o
que a execução judicial não gera, cuidando-se de exercício regular de direito do credor.”

Em suma, numa clara evolução legislativa, ampliativa das hipóteses de protesto, o art.
1º da Lei especial, disciplinando os limites e o conteúdo do protesto, definiu que não somente
título cambial ou de crédito seria protestável, mas admitiu, com as expressões “títulos” e
“documentos de dívida”, outros documentos como sendo passíveis do ato notarial. Claramente, o
intuito teleológico, agora, é o de alargar o uso do protesto, favorecendo a publicidade, a
transparência, homenageando, assim, a proteção de terceiros de boa-fé.
3. POSSIBILIDADE DE PROTESTO DA CDA
Em decorrência da ampliação do leque dos “títulos” e “documentos de dívida”
protestáveis, a CDA, como não poderia deixar de ser, também se enquadra na condição prevista
6

Cf. ABRÃO, Carlos Henrique. Do protesto. p. 26.
Cf. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo cautelar. 22.ed. São Paulo: Universitária de Direito, 2005. p. 397.
8
Cf. VENOSA, Sílvio de Salvo. O protesto de documentos de dívida. Disponível em:
<http://www.escritorioonline.com/>. Acesso em: 14 abr. 2011.
9
TJ/PR - 1ª Câmara Cível, Apelação Cível n° 598165728, Relator: Desembargador Ulysses Lopes.
7
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na Lei nº 9.492/97. Ademais, o art. 585, VII do CPC, coloca a CDA na condição de título
extrajudicial bem ao lado dos títulos cambiais e de tantos outros, todos protestáveis, deixando
inequívoco a possibilidade de seu protesto.
Por perseguir o interesse público - frise-se: indisponível - o Estado está legitimado a
utilizar-se de meios judiciais e extrajudiciais para resgate dos créditos públicos. Por muito de
perto interessar ao raciocínio, vale transcrever o pensamento de Aurélio Passos Silva:10
“Com efeito, inscrito o débito na forma do artigo 202 do Código Tributário Nacional,
nada impede que a Fazenda Pública utilize meios judiciais e extrajudiciais para obter a
satisfação do seu crédito, podendo, para tanto, notificar o devedor, efetivar cobrança
amigável, promover acordos extrajudiciais e até o protesto do título. É sabido que na
esfera judicial a regra a ser seguida é a que consta da Lei de Execução Fiscal (Lei nº
6.830/80), mas, extrajudicialmente, não há dispositivo próprio vedando o protesto de
CDA, podendo-se inferir, ao contrário, que, se há norma constitucional outorgando à
advocacia pública os poderes de representação judicial e consultoria jurídica, e se há
norma federal permitindo o protesto de documentos de dívida, há também competência
implícita que dá aos entes federados o direito de adotar todos os meios jurídicos
adequados para o recebimento do crédito tributário.”

O Juiz de Direito Coordenador do 1º Núcleo Regional da Corregedoria-Geral da
Justiça do Rio (NUR), Cláudio Brandão de Oliveira, após análise da possibilidade de protesto de
CDA, submeteu ao então Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Roberto Wider, minuta de
Provimento capaz de orientar, no Estado do Rio de Janeiro, os tabeliães de protesto vinculados à
Corregedoria do Tribunal de Justiça. Naquela oportunidade consignou em seu parecer que:11
“E a Dívida Ativa (tributária e não tributária), como se viu, ‘goza da presunção de
certeza e liquidez’ (art. 3º da Lei Federal nº 6.830/1980). Em conseqüência, não só a
inadimplência dos créditos públicos tributários pode ser registrada através de protesto,
como também a dos créditos de natureza não tributária, como os decorrentes de multa
por infrações da legislação não-tributária. Ademais, o art. 36 da Lei Federal nº 6.830/80
confirma que a Fazenda Pública pode proceder ao recolhimento da Dívida Ativa em
juízo ou fora dele.”

Inconcebível é a crença de alguns no sentido da impossibilidade do Estado de utilizar
meios extrajudiciais para satisfação de seu crédito, ao argumento de que a Fazenda Pública teria
à disposição o rito da lei de execuções fiscais. Em lugar algum do ordenamento jurídico se coloca
que os mecanismos são excludentes. A propósito, não é irrelevante considerar se o rito é o mais
adequado, o mais eficiente ou se dá ensejo a elevados custos, em especial porque a
praticabilidade, a eficiência administrativa e a economicidade são parâmetros constitucionais
inarredáveis de avaliação das condutas administrativas.
A jurisprudência anterior, antes das mencionadas alterações legislativas, se firmava
no sentido de que o protesto seria inadmissível sob o argumento de que o Estado contava com o
mecanismo específico da execução fiscal.
10

Cf. SILVA, Aurélio Passos. Protesto da Certidão de Dívida Ativa como corolário do princípio da eficiência. Direito
Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, v.6, n. 1/2, p. 29, jan./dez.
2009.
11
Parecer publicado no Diário Oficial do Rio de Janeiro. Processo nº 2009-073886, publicado em 13 de abril de 2009.
Disponível em: <http://www.institutodeprotestorj.com.br/novo/arquivos/CDA-ViabilidaDoProtesto-ParecerCGJRJ.pdf>
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Entretanto, se provado restar a antijuridicidade por ofensa ao princípio da
economicidade da cobrança judicial de determinados créditos (como os inferiores a
R$15.000,00), nada pode ser oposto ao protesto de CDA. Nesse caso, o Estado, sob pena de
antijuridicidade flagrante e prejuízo ao Erário, não pode/deve se valer do mecanismo da execução
fiscal, entretanto, não pode se quedar inerte e abdicar do crédito que é público. Nesse caso, deve
a Fazenda Pública, indubitavelmente, lançar mão de mecanismos extrajudiciais para reaver o
crédito. Isso é o que exige o interesse público.
Se, por um lado, o protesto de CDA é medida que responde às exigências de
efetividade no resgate de créditos do Estado, por outro, não traduz meio mais gravoso de
cobrança. Nesses termos bem se expressa Morgana Richa, que esclarece que a quitação de CDA
e de outras dívidas devidas ao Governo, antes do ajuizamento da execução fiscal, também pode
ser menos "gravosa" aos credores. Em suas palavras, "o protesto possibilita ao devedor a quitação
ou o parcelamento da dívida, as custas são certamente inferiores às judiciais e não há penhora de
bens tal como ocorre nas execuções fiscais".12
Em síntese, pode-se afirmar que, mais do que uma possibilidade, o protesto de CDA
de valores cuja cobrança judicial é antijurídica (antieconômica) é um dever do Estado, em
reverência ao dever de boa administração e persecução necessária do interesse público, sem
traduzir meio necessariamente mais gravoso de resgate do crédito.13

4. CUSTO FINANCEIRO DA EXECUÇÃO. MUDANÇA DE PARADIGMA. PROTESTO
DE CDA INFERIOR A R$ 15.000,00.
Como mencionado, no artigo intitulado “Pagando para receber? Subsídios para uma
política de cobrança da dívida ativa no setor público: resultados de pesquisa sobre o custo médio
de cobrança de uma execução fiscal em Minas Gerais”, produzido pela Advocacia-Geral do
Estado (AGE) em conjunto com a Fundação João Pinheiro,14 buscou-se avaliar a economicidade
e a efetividade do mecanismo de execução judicial, por meio da verificação do tempo médio de
duração e do custo médio de um executivo fiscal para o Estado de Minas Gerais, com absoluto
rigor, no intuito de subsidiar a tomada de decisões estratégicas pela AGE e pela Secretaria de
Estado da Fazenda (SEF).
O trabalho buscou a análise do custo-benefício do ajuizamento das execuções fiscais,
tendo como base o Estado de Minas Gerais, no intuito de propiciar conseqüências positivas para
o aperfeiçoamento dos mecanismos de gerenciamento e cobrança da dívida ativa. Para tanto,
determinou-se o custo médio para inscrição de crédito tributário em dívida ativa e respectiva
12

Cf. ARAÚJO, Dinavan Fernandes, op. cit.
Vale registrar que, inobstante a possibilidade clara do protesto de CDA, no evidente intuito de afastar quaisquer
dúvidas e questionamentos, tramita no Senado Federal Projeto de Lei do Senado Federal nº 150, de autoria do
Senador Demóstenes Torres, que sugere alterações nas Leis nº 9.492/97 e 10.169/00 para expressamente deixar
evidenciada a possibilidade de protesto de CDA. O referido projeto encontra-se, desde 17 de março de 2011, na
Comissão
de
Assuntos
Econômicos.
Disponível
em:
<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=84781>.
14
Cf. BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves; MORAIS, Reinaldo Carvalho de; PALOTTI, Pedro Lucas de Moura;
SILVA, Priscilla Guedes Castilho da, op. cit. p. 65-93.
13
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cobrança, além do tempo médio de duração de uma execução fiscal desde o dia da inscrição do
crédito em dívida ativa até a data da baixa do processo judicial.
Em primeiro lugar, vale ressaltar que, a luz do Diagnóstico do Poder Judiciário realizado
pelo Ministério da Justiça, pode-se verificar que o “Governo”, em geral, é o maior cliente do Poder
Judiciário.15 Para se ter uma idéia mais exata, cerca de 80% dos processos e recursos que tramitam
nos Tribunais Superiores tratam de interesses governamentais. Nesse compasso, uma conclusão é
patente: é preciso buscar a definição de uma nova conduta do Estado em relação ao Judiciário,
através de medidas que inibam a propositura de ações judiciais, em especial através de mecanismos
alternativos de resgate do crédito tributário, tais como o CADIN, “protesto de CDA”, etc.
No que diz respeito às execuções fiscais, segundo informação do Centro Brasileiro de
Estudos e Pesquisas Judiciais (CEBEPEJ), as execuções fiscais correspondem à metade do
volume judicial de demandas em todo o país.
Tomando por referência as despesas empenhadas pelo Judiciário mineiro em 2.006,
para a apuração do custo do processo de execução no Judiciário mineiro, os dados utilizados
foram os seguintes:

Gastos do Judiciário em 2006

R$ 1.726.806.596,80

Quantidade total de processos em TR½MITE no
Judiciário, em 31/08/2007, incluindo
executivos fiscais.

3.646.147

Quantidade total de executivos fiscais ativos
em MG, em julho de 2007

149.436

A partir desses dados foi possível concluir que o custo médio anual de um executivo
fiscal para o Poder Judiciário estadual corresponde a aproximadamente R$ 473,60 (quatrocentos
e setenta e três reais e sessenta centavos).16
Tomando-se por base a despesa empenhada pela AGE, em 2.006, os dados
consolidados para se obter o custo por execução fiscal na Advocacia-Geral de Minas Gerais foram
os seguintes:
15

Idem.
Conforme informado pela Agência Brasil, em reportagem publicada em 31 de março de 2011, com base em estudo
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tomando a base de
dados de 2009, apenas a Justiça Federal de 1ª instância gasta, em média, R$ 4.368 para julgar um processo de
execução fiscal. Nesse valor não estão incluídos os custos com embargos e recursos, nem os custos com a
Procuradoria da Fazenda Nacional, nem outros custos administrativos. O tempo médio de tramitação é de oito anos,
dois meses e nove dias. Nesse caso, o custo médio anual, apenas para o Judiciário de 1ª Instância, é de cerca de R$
536,00 (em 2009). Como aponta o estudo, umas das etapas mais demoradas é a localização do devedor. De acordo
com a pesquisa, a Justiça leva, em média, quatro anos para encontrar quem está sendo processado. Outro dado mostra
que em 90% dos casos o devedor não procura recorrer da ação. A maioria prefere quitar a dívida ou aguardar que o
processo prescreva depois de cinco anos. Segundo o estudo, em 34% dos casos o autor da ação consegue recuperar
o valor integral da dívida e 30% dos processos são extintos por prescrição. Os pesquisadores constataram que quanto
maior o valor da ação, mais rápida é a tramitação e a probabilidade de quitação da dívida.
16
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Gastos da AGE em 2006
Quantidade total de processos ativos na AGE,
em julho de 2007, salvo executivos fiscais.
Quantidade total de executivos fiscais ativos
em MG

R$ 101.081.611,86

114.682
149.436

Dos dados consolidados, percebe-se que do total de processos acompanhados pela
AGE (264.118), cerca de 56,58% refere-se a execuções fiscais. A partir desses dados foi possível
concluir que o custo médio anual de um executivo fiscal para a Advocacia Geral do Estado
corresponde a aproximadamente R$ 382,71 (trezentos e oitenta e dois reais e setenta e um
centavos).
Somando-se os custos de um executivo fiscal no Poder Judiciário e na AdvocaciaGeral do Estado de Minas Gerais chegou-se ao custo anual para um executivo fiscal da ordem de
R$ 853,31 (oitocentos e cinqüenta e três reais e trinta e um centavos).
Em 2007, 156.989 PTA’s encontravam-se em aberto no sistema informatizado da SEF
(SICAF), dos quais 58% (ou seja, 90.997 processos) referiam-se a processos abaixo de R$
10.000,00 (dez mil reais). Embora correspondessem à maioria dos PTA’s em aberto no SICAF, os
processos abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) representam apenas 1,45% do valor total dos
processos em aberto. Os processos acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por sua vez,
correspondiam, em 2007, a apenas 42% da totalidade de PTA’s, o que representa, contudo, 98,6%
do valor total.
Quanto ao tempo médio de duração de um executivo fiscal, os estudos levados a cabo
com o apoio da Fundação João Pinheiro nos permitiram concluir que metade dos processos tende
a tramitar mais de 126 meses, ou seja, o tempo mediano de duração da tramitação do processo é
de 126 meses. Esse quadro, desde 2007 não melhorou, mais apenas se agravou!
Em 2007, em Minas Gerais, o custo médio anual de um executivo fiscal correspondia
a aproximadamente R$ 853,31 (oitocentos e cinqüenta e três reais e trinta e um centavos) por ano.
Se, através da aplicação da metodologia da análise de sobrevivência foi possível verificar que
metade dos processos tende a tramitar mais de 126 meses, pode-se afirmar que um executivo
fiscal custa para o Estado de Minas Gerais, em média, em 2007, R$ 8.959,76 (oito mil,
novecentos e cinqüenta e nove reais e setenta e seis centavos), apenas se tomados em conta os
custos para a AGE e para o Judiciário mineiro. Cumpre assinalar que não foram considerados os
dispêndios de Ministério Público ou mesmo da Secretaria de Estado da Fazenda, o que apenas
elevaria o valor.
Vale deixar gizado que, mesmo se todos os executivos fiscais fossem recebidos, os
processos de valores inferiores a R$ 8.959,76 significam prejuízo para o Erário, pois, com sua
cobrança o Estado gasta mais do que pode receber. Acontece que, como é sabido e consabido, o
Estado não consegue resgatar sequer 5% dos PTAs com valores inferiores a R$ 10.000,00.
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Enfim, provado e comprovado resta que a cobrança judicial de processos com valores
inferiores a R$ 10.000,00 custam mais para o Estado do que estes processos, se todos fossem
pagos, poderiam render de receita. Ao contrário, se apenas 5% dos débitos são resgatados, certo
é que o prejuízo é enorme!
Na prática, pode-se mesmo inferir, grosso modo, que para cada R$ 1,00 (um real)
arrecadado com processos de valor inferior a R$ 10.000,00, o Estado despende cerca de R$ 17,92.
Em outras palavras, para uma Dívida Ativa (dados de dez./2007) de cerca de 23,28
bilhões de reais, cerca de 0,33 bilhões de reais representam dívidas atinentes a processos de valor
menor do que R$10.000,00. Portanto, se todos os processos de valor inferior a R$10.00,00 fossem
pagos, o Estado arrecadaria cerca de 330 milhões de reais. Entretanto, isso não é uma realidade,
ou seja, o Estado apenas deve resgatar, se tomado o maior índice nacional de resgate de dívida
ativa (5%), cerca de 16,5 milhões de reais, no que diz respeito a processos com valor inferior a
R$ 10.000,00. Entretanto, para esse resgate certamente despenderá cerca de 815,3 milhões de
reais (R$ 8.959,76 X 90.997 processos).
Em síntese final, a partir dos dados de 2007, pode-se concluir, claramente, que para
processos de valor inferior a R$ 10.000,00, o Estado de Minas Gerais, para resgatar cerca de 16,5
milhões de reais, despende cerca de 815,3 milhões de reais. Assustador!
O quadro não se alterou em 2010, mas se agravou. O custo estimado atualmente de
uma execução fiscal já gira, para o tempo de duração do processo, em torno de R$ 15.000,00. Da
mesma forma, os índices de resgate não ultrapassam 5%. A propósito, em 2011, para valores até
R$5.000,00; tem-se o seguinte:17
TOTAL DÍVIDA ATIVA

Natureza
Crédito

TOTAIS ATÉ R$ 5.000,00

Qtde PTA

Saldo Total

Qtde PTA

% Qtde

Saldo (R$)

Contenciosa

28.019

20.773.609.361,55

5.757

20,55%

15.168.654,66

Não
contenciosa

108.368

5.679.431.986,00

43.064

39,74% 105.794.717,74 1,86%

Total

136.387 26.453.041.347,55

48.821

35,80% 120.963.372,40 0,46%

TOTAL

Execuções
Fiscais

17

Saldo
0,07%

TOTAIS ATÉ R$ 5.000,00

Qtde
Processos

Valor Execução

Qtde

% Qtde

Valor (R$)

Valor

102.595

27.160.953.005,91

27.717

27,02%

74.550.437,41

0,27%

Fonte: SICAF/SEF - Banco PTA em aberto. Ref.: 09/04/2011.
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Para valores até R$10.000,00:

Para valores até R$15.000,00:
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Para valores até R$20.000,00:

Em 2011, assim, pode-se verificar que 52,18% do número de execuções fiscais são de
valor inferior a R$15.000,00; os executivos fiscais até esse valor representam, apenas, 1,12% do
total do valor dos executivos fiscais em tramitação no Judiciário!
O mais curioso, e que chama a atenção, é o fato de que mais da metade dos
Procuradores do Estado, servidores administrativos da SEF e da AGE, Magistrados dedicados ao
trabalho de execução fiscal, força de trabalho necessária para lidar com 53.530 executivos fiscais,
se voltam para o resgate judicial de apenas R$303.994.330,60, valor que representa 1,12% da
dívida ativa ajuizada! Mais curioso, ainda, é saber que para lidar com esse valor, o Estado de
Minas Gerais arca com um custo de R$802.950.000,00!
É assustador saber que, para resgatar débitos de valor inferior a R$15.000,00, o Estado
despende quase três vezes mais do que resgataria! Para piorar o quadro, o resgate conseguido, face às
dificuldades de um processo judicial, é apenas de cerca de 5%. Assim, o Estado, efetivamente, gasta
mais de 800 milhões de reais para resgatar apenas cerca de R$1.519.971,65. Em outras palavras, na
realidade, para resgatar pouco mais de 1,5 milhões de reais, o Estado gasta mais de 800 milhões de reais!
5. PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA
EFICIÊNCIA E ECONOMICIDADE
A ideia de praticabilidade, enquanto faceta do princípio da razoabilidade, impõe a
avaliação da razoabilidade do mecanismo a ser empregado pela AP em relação ao conjunto de
administrados. Em outras palavras, o meio a ser utilizado deve propiciar o menor sacrifício
possível para o conjunto de administrados, o que quer dizer, no caso, que o custo de cobrança
deve ser otimizado para gerar o menor gasto possível para a sociedade, isto é, o mecanismo deve
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afetar da forma mais suave possível os cofres públicos. Nesse sentido, a AP deve optar pelo
mecanismo mais efetivo e menos oneroso para o cumprimento de seu desiderato.
Como facetas dessa ideia, o princípio da eficiência administrativa e da
economicidade são princípios que se inter-relacionam, porquanto expressam ideia de efetividade
de desempenho, tanto no sentido qualitativo, como no quantitativo: fazer mais e melhor com
menos. Numa acepção jurídica, Alexandre de Moraes18 coloca o princípio da eficiência
administrativa como aquele que
“impõe à Administração Pública direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem
comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra,
transparente, participativa, eficaz, sem burocracia, e sempre em busca da qualidade,
primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização
possível dos recursos públicos, de maneira a evitar desperdícios e garantir-se uma maior
rentabilidade social.”

Seria, então, na linha de pensamento de Moraes, a busca da melhoria da qualidade do
serviço publico oferecido, utilizando-se melhor os recursos públicos, de modo a garantir um
melhor e maior retorno à sociedade. Noutro sentido: seria o exercício de competência sem
prejuízo à Administração Pública, quando possível sua realização de forma menos onerosa.
Como se expressa Onofre Alves Batista Júnior, o princípio constitucional da
eficiência administrativa decorre da necessidade de se modernizar a atuação administrativa, para
que se consiga, da melhor maneira possível, maximizar o alcance do desiderato constitucional
fulcral (nas democracias ocidentais, na necessidade de preservação da dignidade da pessoa
humana). Em outras palavras, o princípio surge como um vetor consolidador da proposta
constitucional essencial e legitimadora da atuação administrativa.19 O princípio da eficiência
administrativa, assim, impõe ao administrador público, a busca incessante de melhores
resultados, evitando, em decorrência, a realização de competências que tragam prejuízo a
Administração e ao administrado.
O princípio da economicidade, previsto no art. 70 da CRFB/88, expressa a “eficiência
na gestão financeira e na execução orçamentária, consubstanciada na minimização de custos e
gastos públicos e na maximização da receita e da arrecadação”.20
Com efeito, seja em razão do princípio da eficiência administrativa, seja em razão do
princípio da economicidade, inexiste razão para a continuidade do ajuizamento de execução
fiscal de crédito, tributário ou não-tributário, inferior a R$15.000,00 (quinze mil reais), valor
alusivo ao seu custo, conforme estudo retratado no capítulo anterior.
Impedir o protesto da CDA, nestas condições, seria desrespeitar os vetores
constitucionais e dar abrigo ao desperdício do dinheiro público em claro descompasso com a
responsabilidade pela gestão fiscal. Sendo flagrante a ofensa a normas constitucionais, ou seja,
aos princípios constitucionais da eficiência administrativa e da economicidade, a opção pelo
mecanismo de cobrança judicial seria, quando pouco, uma opção pela antijuridicidade.
18

Cf. MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 18.ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 298.
Cf. BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. O princípio constitucional da eficiência administrativa. Belo Horizonte:
Mandamentos, 2007. p. 464-465.
20
Cf. TORRES, Ricardo Lobo. O Tribunal de Contas e o controle da legalidade, economicidade e legitimidade.
Revista do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, n. 22, p. 37-44, jul. 1991.
19
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Portanto, em homenagem à juridicidade, nada mais eficiente e econômico que o
protesto extrajudicial das certidões da dívida ativa de valor inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) e a dispensa do ajuizamento da execução fiscal respectiva. O ente político elegeria, então,
apenas um meio de cobrança, em profunda sintonia com o brocardo: Electa una via non datur
regressus ad alteram.
Dando azo a tal entendimento, vem, muito a propósito, a lição de Aurélio Passos
Silva, verbis:21
“Desta feita, considerando, conforme anteriormente exposto, que o princípio da
eficiência se traduz no dever de o administrador público atuar buscando sempre lograr
os melhores resultados, concluir-se-á que não lhe é possível vedar o protesto de CDA.
Ferir-se-ia o princípio da eficiência, ao permitir que um particular pudesse levar um
título a protesto e que um ente público não o pudesse fazer. Qual o sentido de dotar o
particular de meios mais eficazes na busca de seu crédito? Tal entendimento configuraria
a inversão de um dos mais importantes princípios administrativos: seria chancelar a
supremacia do interesse privado sobre o público.

A Propósito, a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), no capítulo dedicado à Receita Pública, mais precisamente em seu art.
11, colocou como evidência que “constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão
fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência
constitucional do ente da Federação.” Aliás, a responsabilidade na gestão fiscal compreende,
neste aspecto, maior eficiência na arrecadação dos tributos instituídos por todas as unidades da
federação. Mais do que isso, a responsabilidade na gestão fiscal incumbe à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a todos os Poderes e Órgãos elencados no §3º
do artigo 1º, cujo respeito é imperativo de raiz constitucional contido não só no Capítulo VII do
Título III (Da Administração Pública – princípio da eficiência do artigo 37), como também no
Capítulo II do Título VI da Constituição Federal (Das Finanças Públicas).
6. O PROTESTO DE CDA POR OUTRAS PESSOAS OU ENTES
Certamente, pelas razões apontadas, a União e boa parte dos Estados-Membros têm
adotado o protesto de CDA como efetivo instrumento de resgate da dívida ativa, de gestão fiscal
e, em suma, de respeito ao postulado constitucional da eficiência administrativa e da
economicidade.
• Portaria nº 321, de 6 de abril de 2006 e Portaria Interministerial nº 574-A, de 20 de
dezembro de 2010, da União;
• Lei nº 5.351, de 15 de dezembro de 2008, do Estado do Rio de Janeiro
• Lei Complementar nº 74 de 31 de janeiro de 2005, do Estado de Pernambuco;
• Lei nº 8.612, de 30 de dezembro de 2004, do Estado do Rio Grande do Norte;
• Lei nº 5.533, de 30 de dezembro de 2005, do Estado do Piauí;
• Lei nº 13.376, de 29 de setembro de 2003, do Estado do Ceará;
• Lei nº 9.159 de 09 de julho de 2004 do Estado da Bahia;
• Lei nº 12.677, de 16 de julho de 2007 do Estado de São Paulo.
21

Cf. SILVA, Aurélio Passos, op. cit. p. 31.
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Não se pode deixar de comentar o sucesso do INMETRO no resgate da dívida
pública, valendo, para isso, a leitura do Jornal Valor Econômico, de 27 de janeiro de 2009:
“O Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro) saiu na frente da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) e iniciou o protesto de sua dívida ativa ainda em 2007, dando
uma amostra da eficácia arrecadatória do mecanismo. Enquanto a arrecadação normal
da dívida ativa da União é de cerca de 2% ao ano, nas dívidas do Inmetro enviadas a
protesto o índice de recuperação chegou a 42%. Ao impedir o acesso das empresas a
qualquer tipo de crédito, o protesto é uma medida coercitiva muito mais convincente do
que as tradicionalmente lentas ações de execução fiscal, que, segundo estimativas do
Ministério da Fazenda, levam em média 14 anos para chegarem ao fim na Justiça.
A experiência do Inmetro está servindo de modelo para a adoção do protesto nas demais
autarquias federais e faz parte de um programa de reorganização das contas da entidade,
diz o Procurador-Geral do instituto. Uma aceleração nos procedimentos administrativos
da entidade conseguiu elevar a arrecadação de R$4 milhões em 2004 para R$ 23,5
milhões em 2008. [...]”.

O Estado do Rio de Janeiro, talvez o pioneiro no protesto de CDA, passou a resgatar
5% de sua dívida ativa.
Ampliando o discurso pela possibilidade de protesto da CDA, recentemente o
plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, acolhendo pedido de providência da
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, recomendou aos Tribunais estaduais
a edição de ato normativo para regulamentar a possibilidade de protesto de certidão da dívida
ativa definindo, ainda que as custas cartorárias devam ser suportadas pelo devedor, quando da
quitação do débito.
O tema será, em breve, analisado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma vez
que a matéria encontra-se, em recurso repetitivo, no REsp 112.651-5/PR. É preciso frisar, porém,
que o referido Tribunal não analisará a tese aqui exposta que exalta a eficiência administrativa e
a economicidade.
Por essa razão, necessário o alinhamento de tese em todas as Procuradorias-Gerais
dos Estados, para que o tema, por envolver a aplicação dos princípios constitucionais da
eficiência administrativa e economicidade, deságue no Supremo Tribunal Federal, a quem caberá
dar a última palavra numa questão crucial não só para os poderes executivos de todo o país, como
também para o futuro dos Tribunais da nação.
7. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
De qualquer sorte, seguindo a linha de pensamento do STJ, o protesto de CDA não geraria
dano moral por ser medida inócua e dispensável. A Segunda Turma do STJ decidiu que o protesto de
certidão de divida ativa (CDA) não gera dano moral decorrente do próprio fato (in re ipsa), por se tratar
de ato desnecessário e inócuo. Segundo o colegiado, além da presunção de certeza e liquidez, a CDA tem
a função de dar publicidade ao conteúdo do título. Foi com esse entendimento que a Turma reformou o
acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) que condenou o Banco do Brasil e o município
de Duque de Caxias ao pagamento de R$ 12 mil de indenização à empresa Azevedo e Cotrik Construções
e Incorporações Ltda. O TJRJ entendeu que, como a certidão de dívida ativa não é passível de protesto,
a falta de amparo legal justificador do ato leva à configuração do dano moral in re ipsa.
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Nos recursos ajuizados no STJ, o Banco do Brasil sustentou, entre outros pontos, que,
diante da ineficácia do protesto, não se pode falar na existência de dano e muito menos de
responsabilidade civil da instituição, por tratar-se de documento público de inscrição de dívida
incapaz de acarretar dano à recorrida. O Município de Duque de Caxias alegou haver disparidade
entre o valor da indenização fixada e a extensão dos supostos danos. Citando precedente relatado
pelo ministro José Delgado em julgamento realizado pela Primeira Turma, a relatora dos recursos,
ministra Eliana Calmon, reiterou que o CDA dispensa o protesto por gozar da presunção de
certeza e liquidez e que, a rigor, o ente público sequer teria interesse de promover o protesto para
satisfação do crédito tributário que esse título representa. Segundo a Ministra, o protesto da
certidão de dívida ativa é desnecessário, mas não pode ser tido como nocivo, dado o caráter
público da informação nele contida. Assim, por conseguinte, não é razoável cogitar de dano moral
in re ipsa pelo simples protesto da CDA, até porque essa circunstância não tem a potencialidade
de causar dano moral. Acompanhando o voto da Relatora, a Turma deu provimento parcial ao
recurso do Banco do Brasil e considerou prejudicado o recurso do município de Duque de Caxias.
Concluiu Eliana Calmon:22
“Descaracterizada a existência de dano moral, descaracteriza-se a própria
responsabilidade do Banco do Brasil S/A e do Município de Duque de Caxias, a teor do
artigo 927 do Código Civil, ficando prejudicado o recurso especial da municipalidade.”

8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
As demandas judiciais crescem exponencialmente. As estruturas jurídicas inflaram. O
crescimento do número de cursos jurídicos parece alimentar a sanha pelo litígio. Somos um país
de bacharéis. Nenhuma modificação instrumental será capaz de diminuir o ritmo da judicialização
do cotidiano. Como bem disse o Hamilton Carvalhido, ministro do Superior Tribunal de Justiça,
os “filtros processuais não impedem o início de ações”.
É tempo de repensar caminhos, mudar comportamento, de construir meio alternativo,
mais eficiente, mais econômico, e mais razoável, notadamente pelo setor público, responsável
maior pelo excesso de litígio. Como bem informou o Globo do dia 23 de março de 2011, 90% dos
processos no STF vêm do setor Público. Tal fato certamente se repete em todos os tribunais do
país.
A eficiência administrativa, a economicidade e a responsabilidade pela gestão fiscal
nos impelem ao enfrentamento do protesto de CDA, notadamente se levarmos em consideração
o que se acaba de expor: não ajuizamento e o simples protesto de CDA de valor inferior a R$
15.000,00 (quinze mil reais).
O STJ ainda não enfrentou o tema na feição aqui apresentada. Nem seria o último a
se pronunciar, porquanto a questão possui relevo constitucional. Aliás, seria pelo menos
contraditória a postura do STJ se negasse essa possibilidade, uma vez que tem adotado o
22
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.093.601/RJ. Segunda Turma. Min. Rel. Eliana
Calmon.
Julgado
em
18.11.2008.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200801698400&dt_publicacao=15/12/2008>. Acesso em:
12 abr. 2011.
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entendimento, para os casos envolvendo a União, de que inexiste interesse de agir nas execuções
fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Restaria a ela, União, portanto, medidas
alternativas de cobrança? Poderia, por essa razão, a União protestar? O tribunal estaria obrigando
a União a renunciar receita e a desrespeitar a responsabilidade pela gestão fiscal prevista no artigo
11 da Lei de Responsabilidade Fiscal?
Parece que a única resposta para estas perguntas reside no fato de que o protesto
extrajudicial de CDA de valor inferior ao custo da execução fiscal já tem força jurídica no STJ,
muito embora ainda não saibam por não colocados à prova da maiêutica socrática e da lógica
aristotélica.
Por outro lado, o CNJ, em atitude visionária, abriu essa porta e, por necessidade,
devemos atravessá-la amparados pela firme advertência de Fernando Pessoa: É o tempo da
travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos.
Com vistas no que se expôs, podemos dar ênfase às seguintes conclusões:
(a) a Lei Federal nº 9.492/97, ampliando a vetusta noção de protesto, permite o
protesto de título e de outros documentos de dívida;
(b) a CDA constitui-se título executivo extrajudicial, conforme dicção do artigo 585,
II, do CPC, junto com outros títulos protestáveis;
(c) a CDA pode ser protestada;
(d) é imperioso o protesto extrajudicial - e apenas ele - de toda CDA de valor inferior
a R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
(e) o protesto de CDA, no valor anunciado, possui fundamento constitucional, na
medida em que evidencia os princípios da eficiência administrativa, da
economicidade e da gestão fiscal responsável;
(f) o protesto extrajudicial traz benefício para o Estado, que tem à sua disposição uma
forma mais ágil e menos onerosa de cobrança, realçando a arrecadação num modelo
de gestão fiscal eficiente (artigo 11 da Lei Complementar nº 105/2001); para o
devedor, que suportará meio menos oneroso e gravoso de cobrança; para o Poder
Judiciário, que terá impacto imediato na redução da demanda, ampliando a
capacidade de julgamento, na mesma medida em que preserva a apreciação de futuras
lesões decorrentes do novo modelo;
(g) os resultados do protesto extrajudicial, em termos arrecadatórios, são significativos,
valendo ressaltar, como exemplo, o caso do INMETRO que de 1% passou a resgatar
32% de sua dívida ativa, o caso do Rio de Janeiro que de 1% passou a regatar 5% de
sua dívida ativa;
(h) o CNJ, em dois pedidos de providências analisados, recomendou que “os
Tribunais de Justiça deverão editar ato normativo que regulamente a possibilidade de
protesto extrajudicial de CDA por parte da Fazenda Pública.” (2009.10.00.004178-4
e 2009.10.00.004537-6);
(i) inexiste dano moral a ser compensado em razão de protesto de CDA, nos termos
do entendimento do STJ;
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Com efeito, com base nos estudos feitos e nas conclusões que chegou o grupo, o
Grupo Matricial II recomenda que o Advogado-Geral do Estado adote as seguintes medidas:
(a) Apresentação do presente trabalho ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, bem como a anexa minuta de Provimento da Corregedoria do Tribunal que
autoriza os Oficiais de Protesto de Títulos e Documentos do Estado de Minas Gerais
a receber para protesto, as CDA dos créditos tributário e não-tributários do Estado,
desde que inscritas na conformidade do artigo 202 do CTN e realizadas nos moldes
contidos no Anteprojeto de Lei Estadual anexo;
(b) apresentação do presente trabalho aos representantes dos cartórios de protesto de
títulos e documentos, de maneira a viabilizar a realização de convênio nos moldes
realizados com a PGF-AGU (documento anexo);
(c) modificação da legislação mineira, nos termos do anteprojeto de Lei Estadual
anexo;
(d) o protesto de CDA de valor inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
(e) alinhamento de posicionamento com todas as Procuradorias-Gerais de Estado, de
modo a fortalecer a tese e sua defesa nos tribunais superiores.
(f) articular com a Secretaria de Estado de Fazenda a modificação pontual do SICAF
e do CADIN, de modo a propiciar a inclusão dos todos os créditos tributários e não
tributários geridos pela Advocacia Geral do Estado;
(g) articular com a Secretaria de Estado de Fazenda a modificação pontual do SICAF
e do CADIN, de modo a processar o encaminhamento (se possível, eletronicamente,
nos moldes previstos para as custas judiciais) da CDA para o cartório de protesto de
títulos e documentos decorridos 30 (trinta) dias da inclusão do devedor no CADIN,
bem como a retirada automática decorridos 5 (cinco) anos do registro do protesto.
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A UNIFICAÇÃO DO DIREITO PRIVADO VISTA A PARTIR DA
CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL
FÁBIO MURILO NAZAR*
SUMÁRIO
1. Introdução. 2. Influência do culturalismo sobre o Código
Civil de 2002. 3. Unificação do direito privado –
constitucionalização do direito. 4. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO
A técnica jurídica contemporânea baseia suas normas jurídicas mediante a presença de
cláusulas-gerais e a sua interpretação mediante o emprego da concreção, cujo objetivo é permitir
a abertura do sistema autorizando o julgador a apreciar o caso concreto segundo seus valores.
O direito privado, cujo Código Civil de 2002 é o principal instrumento jurídico, sofre
cada vez mais a influência do Direito Constitucional, seja em razão da hierarquia normativa, seja
em face da constante presença de valores fundamentais a serem perseguidos de modo comum
pelo direito particular e pelo direito voltado para o Estado. A máxima da preservação da dignidade
humana, valor-fonte do direito contemporâneo, trouxe o fenômeno da unificação de valores,
representando uma aproximação entre os dois grandes grupos jurídicos.
No primeiro capítulo, abordaremos a influência do culturalismo de Miguel Reale
sobre o Código Civil de 2002, bem como a importância de ver o Direito como um valor a ser
perseguido pela sociedade em determinado tempo histórico, axioma que pode ser volátil segundo
as perspectivas de cada momento. A “ética da situação” será abordada através da diferenciação
entre a temporalidade e a historicidade.
Assim, verificaremos que o fato, o valor e a norma, concebem o ordenamento jurídico
como um momento axiológico, segundo um entendimento concretivo, havido pela interpretação
da norma nos moldes da chamada “ética da situação”.
No segundo capítulo, abordaremos as origens da dicotomia entre o direito público, que
representa o interesse estatal, e o direito privado, representante do interesse dos particulares, desde os
tempos do absolutismo, até a contemporaneidade, reafirmando que a influência dos valores atuais os
reaproxima de modo cada vez mais intenso e efetivo, pois ambos são norteados pelos axiomas da
socialidade e da eticidade, a fim de preservar os valores sociais em harmonia com os valores
individuais (liberdades), tudo com o escopo último de garantir da dignidade da pessoa humana.
*
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2. A INFLUÊNCIA DO CULTURALISMO SOBRE O CÓDIGO CIVIL DE 2002
Devemos pensar a história e a cultura como elementos da efetiva atuação sobre as
normas do Direito, até porque, não podemos desprezar o fato de ter sido o atual Código Civil de
2002 obra intelectual de Miguel Reale, cujo pensamento esteve ligado à corrente filosófica
denominada “culturalismo”.
No culturalismo exposto por Reale a percepção do mundo e do homem tem uma latente
correlação entre norma, cultura, história e, essencialmente, valores. O historicismo axiológico é um
viés recorrente da sua dogmática, pois enxerga-se o direito como uma instância de atuação concreta
de valores pautada pela dignidade da pessoa humana, valor-fonte de toda a ordem constitucional e
civil contemporânea e que promove uma redescoberta ou refundação do Direito privado voltado, na
contemporaneidade, para a produção de postulados que valorizam a pessoa humana pondo-a como
eixo central do sistema em substituição ao patrimonialismo outrora vigorante. A esfera existencial
(do ser), sobrepõe-se à esfera patrimonial (do ter), no patamar constitucional e civil.
Cultura e história se co-implicam, mas não se confundem em conceitos únicos.
Miguel Reale afirma ser a cultura o “acervo de bens materiais e espirituais acumulados pela
espécie humana através do tempo, mediante um processo intencional ou não de realização de
valores”1. A cultura é fruto da experiência do sujeito e resultado do conhecimento objetivo,
cognoscitivo e prático, segundo as conjecturas de cada momento histórico.
A história, por sua vez, apresenta-se na ótica de Miguel Reale sob dois enfoques: a
mera indicação de um fato em um determinado espaço de tempo, chamado de temporalidade; e
o corte axiomático do fato em um tempo específico do conviver humano, cujo nome dado é de
historicidade. A historicidade, contraponto relevante para a concreção jurídica, é a significação
valorativa de um certo acontecimento temporal. Não se confunde, repita-se, com o simples andar
dos ponteiros do relógio ou do cronômetro (tempo histórico) fato que pode até cair no
esquecimento social. A historicidade é o recorte no tempo daquilo que indica um valor
considerável socialmente. A volaração social é relevante para o conceito de historicidade.
O jurídico está impregnado e é afetado pelo “tempo valorativo”, ou seja, pela
valoração de cada fenômeno social, segundo o tempo em que se apresentam os fatos. Reale ensina
que “a história não retém todos os inventos, mas aqueles que são relacionados a valores”2 .
Judith Martins-Costa resume bem o pensamento de Miguel Reale no que concerne à
historicidade e o seu papel na formação do Direito, in verbis;
Desde aí resta marcada uma correlação fundamental: o fenômeno jurídico, porque se
desenvolve no ‘tempo axiológico’, está necessariamente relacionado aos valores
prevalentemente significantes de cada tempo cultural e, por isso, em cada um deles,
prevalentemente significativos. Nesta medida, conquanto as instituições jurídicas
possam ser datadas no tempo cronológico, o direito, como fenômeno cultural que é,
adquire efetiva significação, para o presente e para o futuro, somente se o situarmos na
ambiência formada por esses valores que se agrupam, em cada cultura, em ‘centros de
valor’ dispostos em torno daquele que é o valor fundamental, qual seja, a pessoa
humana, valor-fonte de todos os demais valores que permeiam a experiência jurídica.3
1

Paradigmas da cultura contemporânea. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 3.
Cultura e história. In: Paradigmas da cultura contemporânea. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 36.
3
Diretrizes teóricas do novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 173.
2
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Assim, o fato, o valor e a norma, concebem o ordenamento jurídico como um
momento axiológico, segundo um entendimento concretivo, havido pela interpretação da norma
nos moldes da chamada “ética da situação”. Ou seja, na busca do sentido e alcance da norma não
se pode ignorar a co-implicação entre a cultura e a história, pois os modelos jurídicos passam a
ser as estruturas normativas que regulam os acontecimentos sociais nos moldes dos axiomas
vigentes a fim de prever os comportamentos diferidos no tempo, impondo-lhes determinados
efeitos com força prescritiva mediante a aplicação da técnica da concreção como meio
interpretativo. Assevere-se que há nos modelos jurídicos segundo a visão contemporânea uma
vocação “retrospectiva” decorrentes da norma vista estaticamente de acordo com o momento de
sua elaboração aliada a uma vocação “prospectiva”, projetando-se no momento atual e futuro,
abrindo-se para o por vir, permitindo a solução de novos problemas concretos não imaginados em
abstrato quando de sua elaboração. Há, portanto, efetiva abertura do sistema a novos valores e
situações não previstas segundo o momento histórico de sua aplicação.
Esta visão do culturalismo explica a dicotomia entre o direito público e o privado,
havida no momento posterior à era absolutista, bem como a sua reaproximação nos tempos atuais,
cujo mote prevalecente é a constante busca da preservação do ser humano como valor-fonte do
Direito. A constituição da República, irradia suas premissas que são recebidas como a seta a ser
seguida pelo Direito Civil, agora denominado Direito Civil-Constitucional.

3. A UNIFICAÇÃO DO DIREITO PRIVADO – CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO
DIREITO
Devemos lembrar que o ponto de cisão entre o direito-público e o direito-privado
esteve presente sobretudo no anseio coletivo de se separar o interesse do estado do interesse da
sociedade, com maior autonomia desta frente aquele outro.
Buscando a análise da raiz histórica da dicotomia, pela apreciação dos fatos sociais
dos últimos séculos, verificamos em um primeiro momento uma completa ausência de separação
entre o público e o privado. No “Estado Absolutista”, o rei era o Estado e todos os interesses
passavam pelo interesse deste rei divino e despótico.
Não há espaço de separação entre a sociedade (direito-privado) e o Estado (direitopúblico), pois todo o direito tinha como fonte única e exclusiva a vontade do soberano. Ninguém
contestava a força do rei, salvo colocando em risco o seu próprio pescoço que se sujeitava à
guilhotina real.
Reafirme-se, não há neste contexto histórico uma separação entre o estado e a
sociedade, conforme nos retratam as palavras de Luís XIV, “o rei sol”, ao afirmar em bom som
que: L’État cèst moi (Eu sou o Estado!). Todos dependiam da boa vontade do rei em um complexo
de relações sociais pautado pela extrema separação de classes em nobreza, clero e povo, o que
afastava a igualdade e a liberdade dos diferentes agentes sociais.
O intuito de liberdade, igualdade e fraternidade, levou à repulsa pela estancada
diferenciação entre pessoas em razão de sua classe social. Nasce um novo momento para o
Direito a partir da “Revolução Francesa” impõe um novo paradigma de estrutura pautada na
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nítida separação entre o interesse do Estado e o interesse da sociedade que exigia uma maior
liberdade de atuação a fim de que fossem alcançados os ideais da burguesia pelo liberalismo
econômico, propriedade privada das terras, o individualismo e o livre-arbítrio contratual.
O rei (o Estado) é destronado e passa a ter sua função redesenhada com a indicação
de tarefas bem definidas que se restringiam a de mero garante da chamada soberania do Estado.
Retira-se ao máximo a intervenção do Estado sobre o indivíduo, minimizando o ponto
de contato entre o particular e o público, o que leva à sensível e profunda divisão entre o direitopúblico (interesse estatal) e o direito-privado (interesse dos agentes privados - sociedade).
No Estado minimalista, posto a partir da história moderna, surgem dois diplomas
distintos e que quase não se comunicavam andando ambos em linhas paralelas.
O primeiro marco jurídico é a Constituição, principal diploma do direito público
enunciador dos direitos e garantias fundamentais que buscam garantir o sujeito comum contra a
interferência do poder soberano Estatal.
Na outra linha paralela, surge o Código Civil de Napoleão, em 1804, que lançava as bases
do individualismo e do liberalismo, tendo como pólo a ideia de igualdade formal entre os sujeitos,
desprezando a visão do período absolutista anterior em que havia uma separação social em castas.
Pugna-se, nesta etapa, pelos lemas da igualdade formal entre sujeitos (transformando
todos em cidadãos comuns) fraternidade e liberdade, fatores que inspiraram o individualismo
constante na disciplina dos contratos no período do liberalismo econômico.
A visão liberal de Adam Smith, pai do liberalismo clássico indicava como meio de
consecução da riqueza das nações uma absoluta falta de intervenção estatal nas relações privadas
cabendo ao “mercado” a sua auto-regulação. O Estado mínimo e a autonomia privada absoluta
seriam a ponte para o sucesso individual e social.
Neste período da história a matriz do sistema jurídico liberal era o Código Civil, pois
este representava os valores da Revolução Francesa, enquanto que a Constituição era apenas uma
de suas filiais de visava conter a força do Estado sobre o particular.
O mundo jurídico que efetivamente interessava aos padrões liberais era o previsto
pelo Direito Civil que pugnava pela proteção do interesse individual, conservador elitista,
tradicionalista, mirando a proteção patrimonial acima de qualquer outro valor.
No caso brasileiro, o Código Civil de 1916 encontra-se confortavelmente assentado
nos valores descritos pelo Código Napoleônico. Daí a pouca intervenção estatal sobre as
obrigações e contratos por entender o Código de 1916 que o direito privado, e suas relações
particulares, não deveriam sofrer a intervenção do Estado.
Osmar Brina Corrêa-Lima define bem este momento histórico, lição que deve ser
trazida à lume:
Estabelece-se nítida separação entre Estado e Sociedade. Dois pilares básicos sustentam
esse novo paradigma. De um lado, uma constituição que enuncia direitos fundamentais,
limita a intervenção do Estado nas relações privadas e assegura direitos e liberdades
individuais contra o estado. De outro lado, um Código Civil – o Code Napoléon, de 1804
– que privilegia os valores enunciados no lema liberdade, igualdade fraternidade, e abole
a divisão das pessoas em classes, considerando-as todas apenas cidadãos iguais. Note
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que a igualdade, aí, é meramente formal. E pondere que os seres humanos, mesmos os
gêmeos univitelinos, costumam ser muito diferentes.
(...)
Os dois pilares básicos que sustentam o paradigma oficializado e formalizado pela
Revolução Francesa atuam, contudo, de maneira separada e paralela, com pouquíssima
ou nenhuma intercomunicação.4

A igualdade formal, a plena liberdade e o minimalismo estatal, acabaram por frustrar
o lema da fraternidade, pois, o individualismo trouxe a baila um sistema econômico baseado no
capitalismo sem amarras e sem limites.
O Estado liberal cedeu espaço para uma nova forma de intervencionismo estatal,
gerando uma mudança do norte axiológico para a proteção do sujeito em detrimento do
patrimônio. Há uma repersonalização do direito privado, fenômeno havido no Brasil a partir da
promulgação da Constituição Federal de 1988.
A extrema desigualdade provocada pelo liberalismo clássico, fez com que a sociedade
opusesse uma ação contrária à plena liberdade contratual, reação capitaneada pelo detentor da
soberania estatal que passa a tomar medidas de reequilíbrio de forças entre “oprimidos” e
“opressores”.
Cumpre expender que no início do século XIX o Estado, ainda liberal, começa a se
preocupar com a chamada “questão social”, que surge após a revolução industrial, em face dos
efeitos do capitalismo sobre a economia especialmente em relação às condições de trabalho
humano. A dita “questão social” aparece, deixando transparecer a certeza de que o mercado não
se auto-regularia a fim de atingir um salutar equilíbrio, mas ao contrário, continuando as coisas
como estavam postas haveria, de modo iminente, o fim do capitalismo como regime de circulação
e produção de bens e serviço.
A questão social é assim descrita pelo professor Amauri Mascaro Nascimento:
A expressão questão social não havia sido formulada antes do século XIX, quando os
efeitos do capitalismo e as condições da infra-estrutura social se fizeram sentir com muita
intensidade, acentuando-se um amplo empobrecimento dos trabalhadores, inclusive dos
artesãos, pela insuficiência competitiva em relação à indústria que florescia.5

A perturbação trazida pela “questão social” surte efeitos na vida política do Estado,
que passa de mero espectador da revolução industrial, à agente efetivo de mudança, intervindo,
ativa e efetivamente, no fomento dos interesses coletivos, dando origem ao chamado “Estado
Intervencionista”, assim definido por Mozart Víctor Russomano:
Nesse quadro, rapidamente esboçado, os discípulos do liberalismo recuaram:
abandonaram a idéia do Estado liberal puro e admitiram que ele, sem deixar de ser
democrático, pode e deve intervir, não apenas na organização, mas, igualmente, na
direção do processo econômico-social. E isso, em última análise, significa que o
reconhecimento do papel intervencionista do Estado é, modernamente, o ponto de
encontro de todas as doutrinas, as quais, por estradas diversas, mas convergentes, nele
vêem o garantidor da ordem, do êxito nacional, do progresso e da paz interna.6
4

Unificação do direito privado e direito empresarial: um simples exercício, p. 9-10.
Curso de direito do trabalho. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 4.
6
Curso de direito do trabalho. Rio de Janeiro: Forense, 1944. p. 15.
5
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A Alemanha, no início do século XX, traz um novo paradigma da dicotomia entre o
público (interesse do Estado) e o privado (interesse da sociedade), buscando através de seu
Tribunal Constitucional uma interpretação do direito que aproximasse os dois pilares básicos
anteriores, no caso específico, o Bürgerliches Gesetz Buch (BGB) de 1900 e a Constituição de
Weimar de 1918, a fim de se atingir uma igualdade material e não meramente formal, como
outrora esboçada.
A Constituição traz uma série de normas interventivas sobre a liberdade privada a fim
de reequilibrar as forças entre os vários sujeitos sociais, segundo suas disparidades. O Código Civil,
diploma regulador da liberdade privada, passa a sofrer a interferência do poder do Estado através
de normas constitucionais que protegem o sujeito hipossuficiente frente ao mais forte da relação.
O individualismo e a plena autonomia privada (liberdade deferida ao particular de se
auto-regular e obrigar-se segundo a sua vontade) passam a estar contidas no valor social,
substituindo-se o antigo regime individualista do Estado Liberal pelo novo sistema socializante
do Estado Social.
Se antes o interesse público estava absolutamente estanque frente ao interesse da
sociedade que pretendia livrar-se do poder estatal despótico, com busca pela igualdade material,
vislumbra-se uma tentativa de aproximação entre ambos, pois não há Estado sem sociedade e não
há sociedade sem um poder de controle estatal.
A Constituição do Brasil de 1988 e o Código Civil de 2002 buscam entrelaçar este
casamento entre o público e o privado, diminuindo o foco que os separavam. O direito privado
não é mais visto como algo estante frente o direito público, mais precisamente frente à
Constituição. Ao contrário, ambos são instrumentos que regulam através de regras e princípios a
vida do cidadão comum em suas relações com outros cidadãos comuns e com o próprio poder
soberano, já que todos fazem parte da Ciência do Direito que é uma só e indivisa.
Se em um determinado ponto da história a sociedade precisou fazer uma cisão forte
entre as normas de direito público e as normas de direito privado, a fim de garantir a liberdade,
a igualdade e a fraternidade, na contemporaneidade, a aproximação entre ambos é imperiosa a
fim de manter uma sociedade livre, justa e solidária.
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e do Código Civil de 2002, o
Direito Civil é vislumbrado a partir da idéia de constitucionalização do direito, sofrendo o sopro
do vento de novos valores que rompem a interpretação dos princípios históricos da seara privada
e sua aplicação aos seus personagens centrais que são o proprietário, o contratante, o empresário,
o pai de família e o testador. O foco de aplicação da norma é mudado a fim de se atingir a
dignidade da pessoa humana.
Os ares constitucionais passam a plasmar o âmbito civil de modo formal e material.
Formalmente a partir da introdução de normas tipicamente civilísticas no texto constitucional
vigente, tal como se vê no instituto da usucapião (artigos 183 e 191 da Constituição Federal de
1988), na previsão da responsabilidade civil pelo dano moral, dever antes rechaçado pela doutrina
e pela jurisprudência anterior ao ano de 1988 (artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal
de 1988) e pelas regras inerentes à família, descritas no artigo 226 e seus parágrafos, do
documento jurídico político de 1988.
104

DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n. 1/2, Jan./Dez., 2011

Materialmente, a constituição passa a traçar valores que servem de guia às regras
civis, deslocando axiomas antes amalgamados no Código Civil para a Constituição Federal.
Muda-se, portanto, o referencial antes situado no estatuto civil como o principal instrumento
jurídico do cidadão para a constituição que passa a cumprir o papel de referencial do Direito
positivo contemporâneo.
No que tange ao ramo civilístico, a mudança axiomática é visível. Basta imaginarmos
o instituto da família que com a vigência da “constituição cidadã”, tratou de reconhecer a união
estável, a igualdade entre os filhos havidos ou não na constância do casamento, e a família
formada por entes diversos do velho modelo composto pelo pai, mãe e filhos. O caráter material
da constitucionalização do direito privado é sentido sobremaneira nos contratos que sofreu o
influxo de novos valores.
Neste passo, faz-se mister a doutrina de Luis Renato Ferreira da Silva:
Sob o ângulo formal, não haveria muito o que se falar de constitucionalização quanto ao
direito dos contratos. É que o texto constitucional brasileiro não editou regras estruturando
ou modificando as regras civis do direito dos contratos. Entretanto, sob o ponto de vista
material, certamente as afirmações da Carta Constitucional abrangem e alteram
significativamente as regras postas do direito contratual. Esta evolução, que já vinha
sendo, timidamente, desenvolvida pela jurisprudência, acaba por encontrar ressonância
nos três princípios basilares que estruturam a teoria geral dos contratos no Novo Código.7

O fenômeno da constitucionalização do Direito arrefece o muro separativo entre o
direito público e o direito privado fortalecendo o ideal de unidade e interdisciplinariedade jurídica
a partir de pontos comuns de contato entre os dois grandes ramos jurídicos, tendo em mira a
preservação dos princípios norteadores da República.
A Constituição Federal de 1988, cujo texto nos remete como objetivo fundamental da
República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (artigo 3º,
I, da Constituição de 1988), passou a regular institutos jurídicos antes exclusivos da legislação
civil ordinária, rompendo induvidosamente com o sistema clássico, cuja liberdade e a igualdade
formal eram os valores máximos e irrefreáveis para o Estado não interventor.
A autonomia da vontade expressa através da autonomia privada muda seu norte para
fazer incluir em seu cerne o valor da dignidade da pessoa humana, expressando um novo conceito
contemporâneo de liberdade do sujeito. Repersonifica-se o direito privado, antes voltado para a
proteção patrimonial acima de qualquer outro valor.
Cumpre-nos lembrar que a autonomia da vontade, segundo a doutrina clássica liberal,
consistia em um campo no qual o sujeito podia, isoladamente e de modo liberto exercer a
plenitude de seu livre-arbítrio contratual a fim de adquirir cada vez mais patrimônio mediante a
estipulação de avenças contratuais de cunho eminentemente pecuniário, sem que a sociedade,
representada neste ato pelo Estado soberano, pudesse interferir.
O Estado passa a ter conotação social (Estado do bem-estar social), buscando, além
da defesa da soberania nacional e da proteção à legalidade, através do Estado Liberal de Direito,
também a valorização do ser humano. Há então o “Estado Social de Direito” que também
repercute nos contratos.
7

A função social do contrato no novo Código Civil e sua conexão com a solidariedade social. In: O novo Código
Civil e a Constituição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 129.
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Se a base do sistema liberal era o Direito Civil, instrumento de proteção dos
interesses privados, com a aproximação do interesse público e particular, surge o imperativo de
um diploma normativo que pudesse abarcar ambos os sistemas antes dicotômicos (público em
contraposição ao privado) em um único espaço.
A Constituição passa a ser o instrumento apropriado para tal finalidade, pois lá se
encontra a base do sistema jurídico-político estatal. Não serve ela, Constituição, apenas ao direito
público ou ao direito privado, mas ao Direito como um todo, ciência que se torna cada dia mais
interdisciplinar.
Deve-se ter em mira que o Direito Constitucional cumpre o papel de unificador
formal e material de toda a ciência jurídica, que nunca deixou de ser única e indivisa, mesmo
quando a exigência social pediu mais espaço frente ao poder público.
As pretensas divisões entre os ramos jurídicos têm, hoje, o escopo de aprimorar a
didática e a apreensão do conhecimento. A divisão do direito em público e privado arrefece-se no
momento em que o arcabouço jurídico passa a ter uma bússola única pautada nos valores
descritos nas constituições. Como norma fundante do sistema, repita-se, a Constituição lança
princípios aplicáveis ao Direito Civil, influenciando-o.
Se o direito civil teve e tem como base os valores da igualdade e da liberdade, que se
expressam na livre iniciativa e na autonomia da vontade (autodeterminação da pessoa), estes
axiomas, que foram recepcionados e estão presentes na moldura constitucional, passam a coabitar
com outros interesses, tais como a dignidade da pessoa humana, a solidariedade social, a igualdade
substancial e a erradicação da pobreza com a redução das desigualdades sociais, promovendo o
bem de todos, conforme determinam os artigos 1º e 3º, da Constituição Federal de 1988.
O Código Civil de 2002, inspirado pelo humanismo que impregna o texto
constitucional, não custa relembrar, inovou nos cinco principais personagens do Direito Civil,
penetrando a figura do proprietário, do contratante, do empresário, do pai de família e do testador
que passaram a ter nova roupagem interpretativa com base no princípio da dignidade da pessoa
humana, da igualdade, da solidariedade, da justiça e da liberdade, o que leva a doutrina a cogitar
sobre a denominada “constitucionalização do Direito Civil”.
Basta verificarmos que o novel Código encontra como pilastras três princípios que se
inspiram no texto constitucional de 1988. São eles, os princípios da eticidade, da operabilidade e
da socialidade. Sobre estas bases construiu-se o mais importante diploma jurídico civil brasileiro,
cujo contexto pugna pela realização, na maior medida possível, dos valores da justiça social e da
igualdade material, sem desprezo da liberdade que lhe é própria.
Assim, pela vista dos princípios reitores do Código Civil de 2002, socialidade,
eticidade e operabilidade, vislumbra-se a matriz que é a norma constitucional fundante.
A autonomia privada, ícone da liberdade, antes absoluta, agora encontra limite na
boa-fé objetiva e na função social dos contratos, princípios obrigacionais que por sua vez têm
sede constitucional no princípio da solidariedade (artigo 3º, I, da Constituição Federal de 1988).
Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald dissertam a respeito do tema através
da seguinte passagem:
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A boa-fé e a função social do contrato são princípios obrigacionais – e não meramente
contratuais como em princípio reluz – que relativizam a autonomia privada. Cuida-se de
limites internos ao exercício da liberdade negocial. Ademais, são limites positivos, pois
a finalidade de ambas as cláusulas jamais será a de restringir a autonomia privada. Mas
a de valorizá-la, no sentido de que a liberdade contratual não se prende apenas à
liberdade do mais forte em detrimento do contratante débil e/ou da própria sociedade. A
verdadeira autonomia privada requer que a prestação seja a mais proveitosa ao credor e
menos sacrificante ao devedor e á sociedade.
Função social e boa-fé atendem a duas das diretrizes caras á Miguel Reale. O arquiteto
do Código Civil remete a primeira à concretização da diretriz da socialidade e a segunda
à da eticidade. Boa-fé e função social são cláusulas gerais, normas de conteúdo
intencionalmente vago e impreciso que serão concretizadas pelo princípio da
solidariedade (art. 3º, I, da CF).8

Deve-se deixar claro que os princípios reitores do Código Civil não têm como
objetivo final o desprezo ou o aniquilamento da autonomia privada em prol do coletivismo, o que
redundaria no mesmo erro cometido pelo liberalismo exacerbado de privilegiar um dos pólos da
balança liberdade/solidariedade. O que se busca é apenas a ponderação razoável dos interesses
em conflitos (liberdade/solidariedade), cujo resultado final será a consecução de uma igualdade
material e não meramente formal.
A congruência entre os valores liberdade e solidariedade exige por parte dos agentes
de confecção, interpretação e aplicação da norma jurídica uma hermenêutica para o caso concreto
que não aniquile a liberdade e os legítimos interesses individuais do sujeito em favor de um
solidarismo exagerado. De outro lado, a repercussão dos efeitos do ato individual não pode
avançar ilicitamente sobre nós que compomos a sociedade. O interesse comum pressupõe o
direito individual, sendo verdadeira a regra oposta.
4. CONCLUSÃO
O presente artigo buscou apresentar uma visão contemporânea sobre a divisão entre
o direito público e o privado, diagnosticando a origem de sua separação o forte movimento de
reaproximação que, na contemporaneidade, se mostra presente mediante a busca de valores
únicos de todo o sistema jurídico nacional que é informado, sobretudo pelo princípio da
dignidade da pessoa humana.
Assim, se no período despótico o rei tinha plenos poderes sobre o ordenamento
jurídico, inexistindo uma esfera de poder privado para a atuação da pessoa, bem como, em
contraponto, no liberalismo o indivíduo se sobrepunha ao poder estatal que dele deveria se afastar
ao máximo, a fim de garantir da liberdade, a fraternidade e a igualdade, hoje a
“Constitucionalização do Direito Civil” rompeu em grande escala como a dicotomia entre o papel
designado para o Código Civil (estatuto das gentes) e para o papel da Constituição (estatuto do
poder público), promovendo uma aproximação entre estes dois grandes ramos do direito, a fim
de que haja uma ordem jurídica harmônica, pautada por princípios gerais assemelhados.

8

Direito das obrigações. Rio de Janeiro. Lumen Juris, 2007. p. 5.
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O PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE E AS DISTORÇÕES DO
MODELO FEDERATIVO FISCAL ADOTADO NO BRASIL
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1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo analisar o Sistema Federativo Brasileiro, tendo
como foco central a faceta Fiscal do Estado Federal e as Transferências Voluntárias. Esse artigo
busca verificar se a distribuição de recursos tributários evidenciada nos últimos anos é regida pelas
diretrizes traçadas pelo Princípio da Subsidiariedade e fundamentos do Sistema Federal.
O trabalho está organizado, além dessa introdução, em cinco capítulos. O primeiro
capítulo apresenta uma discussão teórica sobre o Federalismo. O Sistema Federativo Brasileiro é
o tema abordado pelo segundo capítulo. O terceiro capítulo trata brevemente do Sistema
Federativo Fiscal Brasileiro com enfoque nas Transferências Voluntárias. O último capítulo faz
um panorama entre os conceitos: Estado Brasileiro Distribuidor, Princípio da Subsidiariedade e
o sistema de distribuição de competências.
2. O FEDERALISMO: CONCEITO E CARACTERÍSTICAS
O pacto federativo pode ser definido como a união dos entes federados dotados de
autonomia e submetidos ao poder central soberano. Nesse sistema, os entes federados aliam-se
em comum acordo para criar um governo central, que absorverá algumas prerrogativas que
competiam às unidades constitutivas.
Sobre o tema dispõe Soares:
*
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O contrato federal significa: 1) que as comunidades transferem parte dos seus poderes
para um centro político nacional, 2) que há consenso das partes envolvidas em torno das
políticas que estabelecerão a comunidade política - o que significa delimitar o campo de
ação de cada esfera de governo e, 3) que há garantia constitucional e institucional de
autonomia para cada ente federativo, o que significa autonomia para constituir seus
governos (SOARES, 1997, p.42).

O equilíbrio federal tratado acima é estabelecido entre as esferas de poder - governo
central e governos constituintes -, o que significa que nenhuma das esferas de poder da estrutura
federal deve sobrepor-se à outra. É importante destacar que, essas duas esferas autônomas têm
poderes únicos e concorrentes para governarem sobre o mesmo território e as mesmas pessoas.
Desse modo, o sistema federativo tem a capacidade de acomodar e reconciliar a competição e,
algumas vezes, o conflito em torno de diversidades existentes entre os entes federados.
2.1 AUTONOMIA COMO PRESSUPOSTO PARA O SISTEMA FEDERAL
Como já dito, o Estado Federal é formado por um contrato - acordo entre as diversas
comunidades territoriais -, no qual os Entes federados dotados de autonomia aliam-se uns aos
outros criando a Federação. Ao firmar esse acordo as unidades subnacionais cedem importantes
competências que passam a ser assumidas pela União. Via de regra, estas perdem atribuições para
a política externa, defesa do país, à moeda, aos serviços de correios e telecomunicações, bem
como as esferas do Direito Penal e Civil. (HOFFE, 2005, p. 164). Os membros da Federação
passam a se submeter a uma regra majoritária, instaurando, sobretudo, um Legislativo comum,
um Judiciário federal comum e um Executivo federal.
Segundo Soares (1997), para a criação do sistema federal, é essencial a formulação de
uma Constituição que estabeleça as regras que digam respeito às relações territoriais de poder:
distribuições de competências administrativas e de recursos fiscais, instituições federais,
representação federal, relações intergovernamentais e etc.
É a Constituição Federal que estabelece uma repartição interna de poderes. Segundo
Elazar (1994, p.12), esse documento (CR/88) corporifica as regras fundamentais estabelecidas no
pacto federativo firmado e fornece às partes envolvidas um entendimento comum sobre o sistema
Federal adotado. É ela que delimita a atuação e os espaços de poder entre os dois governos no
mesmo território, buscando eliminar a possibilidade de concorrência entre os entes federados pela
administração do mesmo território e evitar que os interesses locais ou regionais se sobreponham
aos interesses nacionais (FREIRE, 2007). Em outras palavras, o auto-governo, a autonomia e a
capacidade de auto-organização garantida aos entes federados devem respeitar os limites
estabelecidos na Carta Política, prerrogativas estas que não podem ser abolidas ou alteradas de
modo unilateral pelo governo central.
Como já dito, o pacto federativo corresponde à manutenção de interesses territoriais
num sistema de pesos e contrapesos institucionais que sustentam tanto a autonomia do centro
político federal, como a autonomia das subunidades federadas. Desse modo, garantir a
manutenção do sistema federal é garantir a dupla autonomia das esferas territoriais de poder,
estabelecendo um equilíbrio político-institucional (checks and balances) entre as forças políticas
atuantes na sociedade. Nesse sistema de checks and balances, as forças políticas limitam-se umas
às outras.
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Para a construção do Estado-Federal não basta ao ente federado a possibilidade de
auto-organizar-se, com Constituição própria, possuindo competência legislativa e administrativa,
além de um poder judiciário próprio, é imprescindível autonomia financeira. Afinal, sem
capacidade financeira para autogestão, como o ente federado poderá considerar-se com vida
política, administrativa, legislativa e judiciária autônoma?
Sobre o tema dispõe Calmon:
No âmbito tributário, a sustentar a autonomia política e administrativa do EstadoMembro, e do Município – que, no Brasil, como vimos, tem dignidade constitucional –
impõe-se a preservação da autonomia financeira dos entes locais, sem a qual aqueloutras
não existirão. Esta autonomia resguarda-se mediante a preservação da competência
tributária das pessoas políticas que convivem na Federação e, também, pela equidosa
discriminação constitucional das fontes de receita tributária, daí advindo a importância do
tema referente à repartição das competências no Estado Federal, assunto inexistente, ou
pouco relevante, nos Estados Unitários (Regiões e Comunas). (CALMON, 2009, p.63)

Portanto, a autonomia financeira dos membros da federação é de fundamental
importância para o Sistema Federativo Fiscal, a qual é assegurada mediante a discriminação
constitucional de receitas tributárias, com a repartição das competências e a distribuição dos
recursos tributários. Ao estabelecer competências tributárias e dividi-las entre os entes da
federação, a Constituição Federal descentraliza a atuação da Administração Pública para a
arrecadação de recursos. Dessa forma, a autonomia financeira está estreitamente relacionada às
feições da federação e às relações intergovernamentais.
Segundo esse entendimento dispõe Calmon:
A característica fundamental do federalismo é a autonomia do Estado-Membro, que pode
ser mais ou menos ampla, dependendo do país de que se esteja a cuidar (...). Sendo a
federação um pacto de igualdade entre as pessoas políticas, e sendo a autonomia financeira
o penhor da autonomia dos entes federados, tem-se que qualquer agressão, ainda que
velada, a estes dogmas, constitui inconstitucionalidade. (CALMON, 2009, p.63)

Portanto, faz parte da autonomia substancial dos Estados-membros que sejam
independentes financeiramente, sendo considerada indispensável sua previsão no texto da
Constituição de forma a assegurar receita suficiente para fazer face aos encargos que lhes foram
atribuídos. Essa repartição de recursos deve ser feita de maneira equilibrada, baseada nas
responsabilidades de cada ente federado e nas devidas competências para instituir e arrecadar
tributos. Em outras palavras, essa distribuição deve ser feita buscando reduzir eventuais
desequilíbrios entre a capacidade de arrecadação e a demanda por serviços públicos em cada unidade
subnacional (VILA JUNIOR, 2009). Nesse sentido ressalta o autor Figueiredo “[...] o federalismo
fiscal preocupa-se com o bem-estar e a equalização fiscal.” (FIGUEIREDO, 2006, p.192).
3. O FEDERALISMO BRASILEIRO: ORIGEM E ANÁLISE
3.1 ORIGEM
O processo de formação da Federação Brasileira não se assemelha ao processo que
impulsionou a constituição da federação norte-americana. A origem do federalismo nos EUA em
1787 foi motivada por intenções expansionistas, ameaças, por defesa militar ou diplomacia.
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As treze colônias inglesas que constituíram os EUA, dotadas de autonomia no
período colonial (forte identidade territorial), com o objetivo de se livrarem do domínio colonial
inglês, se uniram no processo de independência, a fim de aumentar sua capacidade militar ou
diplomática, culminando no surgimento da Confederação das 13 colônias da América em 1778
(ARRECTCHE, 2001). Contudo, com o fim da guerra, cada colônia foi transformada em
república independente. Porém, a fragilidade de cada república frente às ameaças externas,
interesse econômicos, e a rivalidades entre as 13 novas repúblicas viabilizou a União e a
formação da federação norte-americana.
No caso brasileiro, por sua vez, a federação nasceu da determinação do governo
central, como resposta aos anseios das elites regionais que se sentiam tolhidas pelo centralismo
monárquico. Contudo, a despeito dessas diferenças, reproduziu-se parte da estrutura institucional
do modelo adotado pelos EUA, uma formação implantada de cima para baixo – determinação do
governo central –, com similar estrutura institucional: estados dotados de poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário próprios; representantes eleitos pelo voto; Constituições estaduais e etc.
(FREIRE, 2007).
3.2 PERSPECTIVA HISTÓRICA DO FEDERALISMO BRASILEIRO
A caracterização do Estado Federal está intimamente ligada à formação histórica do
sistema no país. No caso brasileiro, o federalismo como forma de Estado, foi criado em 1891,
após a proclamação da República, por um decreto que colocou fim ao Estado unitário e
centralizado e permitiu a criação dos Estados Federados.
O período desde a Constituição de 1891 até a atual Constituição foi marcado por um
ciclo que alternou fases de descentralização1 e centralização do poder político, administrativo e
fiscal. A partir de então, a história do federalismo fiscal brasileiro aponta diversos movimentos
de centralização e descentralização, tanto das transferências de recursos fiscais, quanto das
competências legais. Tal movimento pendular pode ser descrito por meio de uma análise histórica
do Federalismo Brasileiro detalhado no esquema abaixo:
1891-1930: descentralização de recursos e poder; notoriamente, existência da “Política dos
Governadores”;
1930-1946: centralização, governo ditatorial de Vargas;
1946-1964: descentralização, regimes democráticos;
1964-1980: centralização, regime militar;
A partir de 1980: existência de reivindicações no sentido de iniciar um movimento de
descentralização, de modo que na década de 80, mesmo antes da nova Constituição, já ocorrem
modificações na estrutura fiscal que ampliam a autonomia dos estados e municípios;
Ao longo dos anos 80, inicia-se o processo de abertura política “lento e gradual”. O
afrouxamento do regime militar, as tendências ligadas à abertura política e as tensões entre o
federalismo e autoritarismo foram enfraquecendo o poder central, resultando na
1

A descentralização é freqüentemente concebida como a transferência de autoridade dos governos centrais para os
governos locais, tomando-se como fixa a autoridade total dos governos sobre a sociedade e a economia.”(RODDEN,
2005, p.10)
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redemocratização. Nesse período, os movimentos em busca da descentralização fiscal e do
enfraquecimento do poder central eram evidentes pela forte elevação das transferências de
impostos federais em favor dos governos subnacionais (REZENDE, 2001).
Essas tendências resultaram na redemocratização, tomando forma definitiva na nova
Constituição de 1988. Nesse sentido “[...] a radical descentralização fiscal da Constituição de
1988 seria uma reação à centralização fiscal do regime militar.” (OLIVEIRA et al. apud
ARRETCHE, 2005, p. 71).
3.3 A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 E A FEDERAÇÃO BRASILEIRA NA
ATUALIDADE
A República Federativa do Brasil, consoante ressalta o art. 1°, caput, da Constituição
da República de 1988 (CR/88), constitui-se em um Estado Democrático de Direito, formado pela
união indissolúvel dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, qualifica-se, portanto, como
um Estado Federal. Tanto é assim, que a CR/88 proíbe emendas nas seguintes matérias art. 60, §
4º, verbis: “§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I- a forma
federativa de Estado; [...]”. (BRASIL, 2008, p. 53)
A Constituição da República de 1988 representa a culminância de um processo de
abertura política. Esse processo restabeleceu a democracia e a organização federativa no Brasil.
É através da adoção ao regime democrático, que prima pela convivência em uma sociedade livre,
justa e solidária, que o Estado torna-se capaz de acolher e processar a pluralidade de interesses
existentes na sociedade por meio da participação política.
Na Constituição Federal 1988, a Federação foi redesenhada em benefício dos Estados
e Municípios, esta tratou de restabelecer as condições políticas e mesmo econômicas de
autonomia das unidades federadas. Nesse período, foram definidas regras para repartição de
receitas tributárias e fortalecida a capacidade de tributação própria dos entes federados, com os
municípios sendo os grandes beneficiados. As porcentagens de impostos federais que compõem
o FPE (Fundo de Participação dos Estados) e o FPM (Fundo de Participação dos Municípios)
aumentaram consideravelmente.2
A descentralização fiscal evidenciada deve ser tratada com maior atenção, pois
possibilita uma análise dos aspectos de financiamento e gastos do governo em cada unidade
subnacional. Nesse período, grande parte dos recursos fiscais foi redistribuída, contudo, as
atribuições e encargos de cada esfera de governo não foram estabelecidas de maneira clara
(SOUZA, 2006). Nesse sentido, alguns autores ressaltam que a Constituição de 1988 estabeleceu
uma descentralização de receita, mas não ocorreu descentralização de encargos e divisão das
competências funcionais para cada esfera de governo (FIGUEIREDO, 2006, p.192).
Sobre a matéria, dispõe Oliveira, citado por Arretche:
2

A descentralização evidenciada provocou algumas distorções que favoreceram os municípios. Os critérios para
distribuir recursos fiscais e financeiros permitiu que regiões menos dinâmicas e pouco habitadas como os micro
municípios disponham de receitas relativamente elevadas, enquanto os grandes municípios são contemplados com
recursos insuficientes para atender à sua população. Tal situação incentivou o surgimento de um grande número de
pequenos municípios. (FREIRE, 2005)
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Assim embora tenha sido pensada para revitalizar a Federação, a descentralização de
recursos a enfraqueceu, porque não foi acompanhada por uma distribuição também dos
encargos entre os governos e de novos mecanismos de cooperação intergovernamentais,
o que passou a condicionar a natureza de ajuste fiscal. (ARRETCHE, 2005, p. 266)

Nesse período, o compartilhamento de receitas fiscais com os governos subnacionais,
além de beneficiar as esferas estaduais e municipais, estrangulou o orçamento federal. Dado esse
contexto de descentralização, a União passou a expandir cada vez mais sua receita por meio da
instituição das contribuições sociais (competência do governo federal cuja receita não é
compartilhada com os outros entes). As contribuições sociais surgem como mecanismo de
financiamento dos direitos sociais, mas são utilizadas pela União como meio para cumprir suas
responsabilidades (REZENDE, 1995). Ou seja, de mecanismos de financiamentos dos direitos
sociais, as contribuições sociais passam a representar a solução para o estrangulamento
orçamentário da União provocado pela descentralização e aumento do repasse de receitas fiscais
para os demais entes federados.
O autor Rezende (2004) entende o sistema instituído pela Constituição Federal como
um regime fiscal duplo, que abarca as tendências descentralizadoras e ao mesmo tempo abre
espaço para a criação de contribuições sociais, centralizando recursos em poder da União
(REZENDE; AFONSO, 2002). Portanto, para amenizar o impacto da reforma tributária, a União
manteve o gasto público federal em níveis elevados no período pós-88, interrompendo a
tendência à descentralização.
Ademais, a partir da segunda metade da década de 1990, a capacidade real dos
governos de exercer plenamente sua autonomia fiscal sofreu restrições devido à pressão de
ajustar a economia e estabilizar a moeda. Nesse período, foi criada a Lei de Responsabilidade
Fiscal, cujo objetivo era garantir a disciplina fiscal em todos os níveis do governo. Portanto, a
Constituição apontava para uma maior descentralização, contudo, as restrições orçamentárias
afetavam a autonomia dos entes federados (REZENDE, 2001).
Além dessas medidas, a partir da segunda metade da década de 1990, novas
alterações na legislação tributária federal aumentaram a participação da União na divisão da
arrecadação, privilegiando a cobrança de tributos não partilhados.
Mais recentemente, o Governo Central adotou medidas para ampliar ainda mais sua
receita. Em 1994 foi criado o Fundo Social de Emergência (FSE), em caráter provisório, e foi
sendo prorrogado ao longo dos anos. Atualmente, com a criação da Emenda Constitucional nº 27
de 21.03.2000, o Fundo Social de Emergência foi substituído pela Desvinculação de Receitas da
União (DRU). Nesse período também foi criado o CPMF (Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira), mais um imposto federal, hoje extinto, aumentando a arrecadação nas
mãos da União. Ou seja, na conjuntura atual, o federalismo brasileiro, que fortaleceu a autonomia
fiscal dos estados e municípios na década de 80 – descentralização –, passa a concentrar
novamente os recursos tributários nas mãos da União.
A tabela a seguir permite visualizar a concentração dos recursos arrecadados na esfera
federal:
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Tabela 1: Brasil: Carga Tributária e Divisão Federativa

Ano

Carga
tributária
(% do PIB)

Arrecadação Direta (1)
União

Estados

Municípios

Receita Tributária Disponível (2)
União Estados

Municípios

1988

22,43

71,7

25,6

2,7

60,1

26,6

13,3

1991

25,24

63,4

31,2

5,4

54,7

29,6

15,7

2005

38,94

68,4

26

5,6

57,6

25,2

17,2

Fonte: SERRA; AFONSO, 2007.
Nota (1) Arrecadação direta pode ser definida como a arrecadação das competências tributárias próprias por cada ente
federativo em seu Estado ou região.
Nota (2) Receita tributária disponível consiste na arrecadação direta (competências tributarias próprias) acrescidas
ou reduzidas as transferências constitucionais de imposto

Tal concentração de recursos em poder da União representa uma ameaça ao pacto
federativo, vez que reduz a autonomia e a disponibilidade de recursos dos Estados e Municípios. Para
aprofundar esse estudo mostra-se necessário analisar as diretrizes traçadas pelo Princípio da
Subsidiariedade e a Noção de Estado Distribuidor, aspectos fundamentais do Sistema Federativo Fiscal.
3.4 SUBSIDIARIEDADE
A palavra subsidiariedade tem origem no latim: subsidium afferre, que significa
“prestar ajuda“, oferecer proteção. Trata-se de uma ajuda secundária – reserva de emergência que só entrará em ação se a ajuda prioritária, a auto-ajuda não bastar. Este princípio representa
um empenho positivo das sociedades maiores no confronto das sociedades menores, para ajudar,
suprir eventuais deficiências, com o intuito de integrar, estimular o crescimento e buscar a
capacidade de recuperação e emancipação.
O conceito foi explicitado da forma como é utilizado hoje, em 1931, na Encíclica
Quadragésimo ano, escrita pelo Papa Pio XI:
“Como é injusto subtrair aos indivíduos o que eles podem efetuar com a própria
iniciativa e capacidade, para confiar à coletividade, do mesmo modo passar para uma
sociedade maior e mais elevada o que as sociedades menores e inferiores podiam
conseguir, é uma injustiça, um grave dano e perturbação social. O fim natural da
sociedade e da sua ação é coadjuvar os seus membros, não destruí-los nem absorvê-los.
Deixe, pois, a autoridade pública ao cuidado das associações inferiores aqueles negócios
de menor importância, que a absorveriam demasiadamente; poderá então desempenhar
mais livre, enérgica e eficazmente o que só a ela compete, porque só ela o pode fazer:
dirigir, vigiar, urgir e reprimir, conforme os casos e a necessidade requeiram.”

O princípio da subsidiariedade deve ser interpretado como inerente à preservação das
individualidades, ou seja, o desenvolvimento nasce na pessoa, chega à sociedade e às instituições
e retorna à pessoa, restituindo-lhe espaços e instrumentos de iniciativa, tornando-as co115
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responsáveis pelo bem comum. O lema da subsidiariedade é: “in dubio pro individuo vel minore”
na dúvida, pelo indivíduo ou pela unidade inferior.
Nesse sentido, cabe às Unidades superiores concentrar-se em suas tarefas originárias
e deixar a cargo das unidades inferiores aquilo que elas próprias são capazes de produzir. E, no
momento em que a capacidade de auto-ajuda das instâncias inferiores se encontrar atrofiada, a
instância superior – União – assumirá o dever de regenerar as instâncias inferiores para que
voltem a desempenhar a auto-ajuda. Para isso, devem existir limitações de competência à atuação
das sociedades superiores, de modo a respeitar a natureza e deveres das sociedades menores.
Nesse sentido, o princípio da subsidiariedade protege as instâncias inferiores dos abusos das
instâncias superiores e solicita que estas últimas ajudem os corpos intermediários a
desempenharem suas próprias funções.
Os conceitos de federalismo e subsidiariedade estão estreitamente relacionados, uma
vez que o princípio da subsidiariedade exige que “quando da subdivisão do Estado, as unidades
menores não sejam apenas unidades administrativas (como departamentos ou províncias), mas
unidades políticas relativamente autônomas” (HOFFE, 2005, p. 162).
Como já dito, no Estado Federal as unidades subnacionais devem possuir autonomia
para regular seus assuntos e em conformidade com o princípio da subsidiariedade, caso seja
necessário concurso de ajuda alheia, poderão solicitá-la ao Governo Central. Segundo Hoffe, “A
subsidiariedade defende um escalonamento vertical do Estado, na qual permaneça o máximo
possível de competências nas instâncias inferiores.” Os Estados membros só deverão ceder
aquele tipo e aquela medida de competência que eles próprios não sejam capazes de assumir de
maneira melhor.
Apesar de sugerir uma função de suplência, que justifica a ajuda estatal, esse
princípio também limita a intervenção de órgão ou coletividade superior (A União não deverá
assumir aquilo que os Estados já são capazes de fazer, não deverá exigir para si aquilo que a
unidade menor já domina). Assim, o princípio da subsidiariedade, procura unir o federalismo à
solidariedade - correlação entre integração e autonomia, reciprocidade e cooperação.
Como já dito, tendo em vista a importância da autonomia dos entes federados como
sustentáculo do Sistema Federativo, é de extrema relevância a divisão de competências entre os
entes federados, que deverá ser pautada pelo princípio estudado. A subsidiariedade objetiva
reordenar as competências dos entes federados, de maneira idônea e responsável no sentido de
que toda intervenção da União deve ajudar supletivamente os Estados, sem destruí-los, nem
absorvê-los.
Sobre o princípio da subsidiariedade e a distribuição de competências ressalta o exsenador da República, ex-governador do Estado de São Paulo e professor da Faculdade de Direito
da PUC-SP, André Franco Montoro:
“(...) é um princípio de bom senso, tudo o que puder ser feito no Município deve ser feito
por ele, o que ele não puder, o Estado vem em auxílio, o que o Estado não puder a União
subsidia. Parto do princípio de que, tudo o que puder ser feito por uma entidade menor,
não deve ser feito por um organismo maior, é o Governo mais próximo da população, e
eu menciono alguns princípios: primeiro, tudo aquilo que puder ser feito pela própria
sociedade deve ser feito por ela, quando ela não puder fazer, o Estado interfere, mas não
se trata de um Estado mínimo ou máximo, mas sim do Estado necessário. [...] A União
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deve ficar com os poderes que nem o estado, nem o Município e nem a sociedade, podem
fazer de forma adequada ao interesse público. Diretrizes gerais, Segurança Pública,
relações Internacionais mas, principalmente, diretrizes. A execução, excepcionalmente,
só quando ela realmente não puder ser realizada por instâncias menores. Esta é uma boa
síntese do que se poderia chamar de princípio da subsidiariedade. (MONTORO, 2002,
p. 59).

Sobre o tema completa Hoffe (2005):
“Via de regra competências podem ser interpretadas de forma bem variada, tanto de
maneira generosa quanto restrita. Dentro da respectiva margem de decisões, o princípio
da subsidiariedade adota, em segundo lugar, a tarefa de uma regra executora de
competências. Mais uma vez, ele surge como uma regra de ônus da prova, e esta pode
ser especificada em três critérios: a clausula da exigência requer que a instância superior
tem de ser necessária na respectiva coisa; conforme a cláusula do melhor, ela tem que
fazê-lo melhor do que qualquer instância inferior; e de acordo com o imperativo da
proporcionalidade, uma intervenção legítima da instância superior deve-se restringir (a)
à dimensão necessária, (b) à profundidade necessária de regulamentação ou de
desempenho e (c) à intensidade necessária de regulação.” (p. 157)

A eventual intervenção, no momento em que a auto-ajuda não bastar, justifica-se pela
busca do desenvolvimento proporcional entre os entes federados e redução das desigualdades –
Estado Distribuidor. Assim, o princípio da subsidiariedade, neste aspecto, procura unir o
federalismo à solidariedade - correlação entre integração e autonomia, reciprocidade e
cooperação, visão detalhada na seção seguinte. Nesse sentido a subsidiariedade se coloca contra
um crescimento do centralismo e em favor do federalismo (HOFFE, 2005).
3.5 ESTADO BRASILEIRO DISTRIBUIDOR
A Constituição da República Federativa do Brasil modela um Estado Democrático de
Direito humanista,3 essencialmente social orientado para o bem comum e pelas justiças social4
(faceta prestacional) e fiscal (faceta interventiva). Assim, o Estado Democrático de Direito é
constituído para satisfazer as necessidades da coletividade e garantir os direitos fundamentais,
primando pela igualdade social e pelo bem comum da sociedade (BATISTA, [2009?] ). Sobre o
tema disserta Batista:
“A CRFB/88 projeta assim a construção de uma República que seja orientada para o bem
comum; que tenha igualdade social como programa fulcral; que, com lastro em um
humanismo democrático, (...) que busque atender às necessidades dos socialmente
excluídos por meio de uma atuação solidária. O Estado Democrático de Direito, assim,
é projetado para ser um Estado solidário de justiça social.” (BATISTA, 2009, p.13)

A faceta financeira do Estado Democrático de Direito é denominada “Estado
Tributário” e está diretamente relacionado ao tema desenvolvido nesse trabalho. No Estado
tributário, as finanças se baseiam nos tributos, uma vez que este ator não é proprietário dos meios
3

O Estado Pós-Providência moderno, necessariamente, é um Estado humanista que se norteia pelo princípio da
dignidade da pessoa humana, que firma a idéia de que qualquer ser humano é dotado de direitos cuja proteção
justifica a existência do próprio Estado.
4
A CRFB/88 firma um modelo de Estado, de finalidades nitidamente sociais, que deve erradicar a pobreza, reduzir
as desigualdades sociais, enfim, um Estado fundamentalmente voltado para as questões sociais.
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de produção e precisa tributar para cumprir sua missão e fazer justiça social. Nesse sentido, o
Estado Distribuidor funciona como agente intermediário devendo tributar o excedente de riqueza
de alguns para prestar serviços a outros que deles necessitam - tratar desigualmente os desiguais
na medida em que se desigualam (BATISTA, 2009).
Sobre o Estado Democrático Brasileiro acrescenta Batista:
O Estado Democrático de Direito brasileiro é um Estado Distribuidor, um Estado da
igualdade material, que deve proporcionar paz social mediante a promoção da justiça
social, tanto pela sua atuação interventiva, como pela prestacional. Configura-se, assim,
como Estado de Direito, social em seu desiderato (Estado da Justiça Social), que não é
dono dos meios de produção (Estado Tributário), mas que para atuar e cumprir seu
desiderato deve arrecadar recursos de quem pode e prestar serviços a quem deles
necessita, conforme as necessidades sociais (BATISTA, 2009, p.15).

4. SISTEMA FEDERATIVO FISCAL BRASILEIRO E AS TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS
Quando analisamos a composição da receita dos entes federados no Brasil atual,
identificamos três tipos principais de recursos: 1) Os recursos de arrecadação própria, de acordo
com as competências tributárias constitucionais de cada ente; 2) Os recursos de transferência
obrigatória, constantes na Constituição Federal e outras legislações, tais como o Fundo de
Participação de Municípios (FPM) e Fundo de Participação de Estados (FPE) e 3) As
transferências voluntárias, que, no caso da União, são conceituadas como “a entrega de recursos
correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência
financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema
Único de Saúde” (Lei Complementar nº 101/2000).
Em conformidade com as diretrizes do Estado Distribuidor e Princípio da
Subsidiariedade e, tendo em vista a atual centralização de recursos nas mãos da União, torna-se
necessário transferir parcela desses recursos centralizados em poder da União para outras esferas
de governo, visando reduzir as disparidades de capacidade fiscal e econômica dos entes federados
e garantir a autonomia financeira a esses entes.
Sob o paradigma do Estado Democrático de Direito, as transferências
intergovernamentais devem ser estabelecidas obtendo como finalidade precípua a equânime
distribuição das receitas tributárias entre os entes federativos. Estas transferências serão
realizadas no intuito de garantir aos entes federados a autonomia financeira e a possibilidade de
desenvolvimento proporcional, e, assim, atribuir condições político-sociais igualitárias entre os
cidadãos brasileiros. Ou seja, os recursos provenientes das transferências intergovernamentais
União - Estados - Municípios devem beneficiar àqueles estados que delas necessitam, adotando
um caráter de suplementação das receitas arrecadadas, a fim de reduzir os desequilíbrios
federativos evidentes.
Nesse sentido, para alguns autores a União deveria atuar como ente distribuidor,
obtendo como finalidade precípua a equânime divisão das receitas tributárias entre os entes
federativos, o que, de certo modo, justificaria a centralização de recursos evidente nos últimos
anos. Ou seja, essa centralização de recursos em poder da União permitiria a este ente promover
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a distribuição de recursos segundo o aspecto distributivo-social. Contudo, tal conclusão se mostra
errônea, uma vez que o Sistema Federativo Fiscal de arrecadação e distribuição de recursos é que
determina essas diretrizes – distribuição de competências e transferências legais -, ou seja, não
cabe a União enquanto ente federado determinar tal distribuição. A Legislação que deve
estabelecer as atribuições de cada esfera de Poder, determinando os limites das competências
administrativas e de recursos fiscais de cada ente federado.
Em outras palavras, a distribuição de competências, as transferências legais e
Constitucionais devem respeitar os limites estabelecidos na Carta Política, prerrogativas estas que
não podem ser abolidas ou alteradas de modo unilateral pelo governo central. Portanto, a União
não exerce nenhum controle sobre essa distribuição, vez que não possui autonomia para dispor
desses recursos. A única parcela de recursos disponível que a União possui o controle para realizar
esse tipo de repasse discricionário trata das Transferências Voluntárias, foco dessa seção.
As transferências voluntárias podem ser definidas como discricionárias, estas
funcionam como um importante mecanismo de repasse de recursos da União para os demais entes
federados, sem qualquer obrigatoriedade legal definida a respeito do valor da quantia transferida
ou qualquer indicação do ente federado que será beneficiado pelo recurso.
A ausência de uma predefinição legal a respeito desse instituto gera uma diversidade
de lacunas e inseguranças sobre a matéria (CARVALHO, 2009). Em virtude dessas incertezas,
diversos estudos buscaram identificar os aspectos que influenciam o processo de escolha do ente
federado que será beneficiado por esse recurso.
Essas transferências resultam do ciclo anual do Orçamento Federal, envolvendo
negociações intergovernamentais entre diferentes esferas de governo e representantes políticos.
Nesse processo os recursos são pleiteados das maneiras descritas a seguir:
No momento da elaboração do Orçamento Geral da União o Poder Executivo Federal
define o programa de governo e as áreas prioritárias da proposta orçamentária,
estabelecendo o volume de gastos para cada ministério. Os ministérios, por sua vez, irão
estabelecer sua programação orçamentária indicando o montante de recursos para seus
programas. É nessa fase que ocorre a negociação entre os Estados e Ministérios
buscando inclusão dos projetos estatais no Orçamento do Ministério que pode aprová-lo
ou não. Após essa negociação o Executivo tem um prazo para enviar ao Legislativo a
proposta orçamentária para o próximo ano; (SOUZA, 2006, p.46)

Esses recursos também podem ser pleiteados durante a negociação, no Legislativo
Federal, da proposta orçamentária encaminhada pelo Executivo. É nessa fase que podem ser
propostas as emendas de parlamentares para inclusão de projetos do interesse da sua base eleitoral
no orçamento que serão patrocinados por estes (cada deputado ou senador tem direito a emendar
o orçamento em um montante pré-fixado de recursos). Ao fim desse processo, o Congresso deve
devolver ao Executivo Federal a proposta orçamentária com as devidas modificações para ser
sancionada pelo presidente da República ao fim do ano legislativo; (SOUZA, 2006)
Entretanto, mesmo após os processos descritos acima o repasse das transferências
voluntárias ainda não está assegurado. Considerando que o orçamento público no Brasil não é
determinativo, mas meramente autorizativo, esses recursos são passíveis de contingenciamento
pelo Executivo Federal.
Sobre o tema, completa Souza:
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[...] as transferências voluntárias, tecnicamente, representam parcela das transferências
do governo possíveis de contingenciamento, sendo, simultaneamente,
descontigenciáveis politicamente pelo Executivo Federal. (SOUZA, 2006, p. 48)

Vários estudiosos identificaram que, a variável política exerce forte influência nesse
processo, indicando que os presidentes usam as Transferências Voluntárias para conquistar
eleitores e construir coalizões legislativas de apoio.
Nesse sentido Arretche (2004) ressalta que, a distribuição de Transferências
Voluntárias pode ser um mecanismo eficiente para atingir objetivos políticos dos ministros e,
principalmente, do Presidente da República, para premiar antigos e persuadir novos
colaboradores - manter uma coalizão legislativa claramente identificada.
Como já ressaltado, grande parte dos parlamentares propõe emendas destinadas a
beneficiar suas principais bases eleitorais.5 Ou seja, a apresentação de emendas pode ser entendida
como estratégia de parlamentares individuais para aprovação de projetos para seus redutos
eleitorais (ARRETCHE, 2004). Evidencia-se, portanto, o uso de práticas clientelistas com o
objetivo de manter-se no poder (PEREIRA, 2002). Contudo, o Executivo permanece com o maior
controle sobre a matéria vez que, embora os parlamentares proponham emendas individuais e
coletivas ao orçamento anual, cabe ao Executivo determinar quais serão executadas, tendo em
vista que, mesmo após terem sido incluídas no Orçamento de Ministérios ou através de emendas
parlamentares, o repasse de recursos não esta assegurado - os recursos são passiveis de
contingenciamento pelo poder executivo federal (a efetiva execução desses recursos está
diretamente associada à uma negociação entre governo e a base política aliada).
Nesse sentido discorrem os autores Piancastelli e Camillo:
Como um legado da tradição inflacionária em passado recente, o orçamento público no
Brasil não é determinativo, mas autorizativo – isto é, em parte das despesas aprovadas
pelo Congresso e promulgadas em lei orçamentária anual não será necessariamente
executada, dependerá, antes de uma negociação entre o governo e a base política aliada.
Assim, estados com elevado volume de transferências voluntárias são, em geral, os
governados pelos partidos que participam da coalizão de apoio ao governo central.
Estados governados por partidos de oposição recebem, em geral, menores volumes de
transferências voluntarias (PIANCASTELLI; CAMILLO, 2003, p. 15)

No tocante a execução das emendas individuais, segundo Limongi e Figueiredo
(2002, p.765) uma conclusão óbvia parece se impor: a execução das emendas individuais, bem
como a probabilidade de um deputado votar favoravelmente à agenda de governo esta relacionada
a critérios político-partidários. Portanto, segundo esses autores, a execução dos recursos alocados
pelas emendas individuais ao orçamento, favorece os membros daqueles partidos que votam
favoravelmente à agenda legislativa do Executivo.
Sobre o assunto disserta Arretche:
Ames (2001) analisou as propostas de emendas ao orçamento, embora freqüentemente
menos da metade destas sejam executadas. Figueiredo e Limongi (2002) e Pereira e Mueller
(2002) examinaram os itens executados do orçamento de investimentos de Fernando
Henrique Cardoso e mostraram que os parlamentares da coalizão do presidente têm maior
probabilidade de ter suas emendas aprovadas e executadas. (ARRETCHE, 2004, p.10)
5

É importante ressaltar que, a partir de 1995, o regulamento interno da Comissão Mista do Orçamento – CMO
definiu tetos para as emendas individuais assim, quanto a esse aspecto, não há distinção entre parlamentares.
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Sobre o tema completa Limongi e Figueiredo:
Essas emendas seriam engrenagens centrais de um complexo sistema de trocas de apoio
que garantiria, na arena legislativa, o apoio “da base do governo” ao Executivo e, na arena
eleitoral, os recursos que os deputados carreariam para suas bases eleitorais. A execução
das emendas individuais seria a “moeda de troca” a selar acordos que envolveriam
eleitores, legisladores e Executivo.” (LIMONGI; FIGUEIREDO, 2005, p. 738)

Nesse jogo político encontram-se dois pólos: 1º presidente que utiliza recursos para
garantir sustentação parlamentar ao seu governo, e 2º parlamentares que desejam se reeleger
distribuindo benefícios a seus distritos eleitorais e regiões de origem, que receberão recursos
adicionais. (ARRETCHE, 2004). Dessa forma, o Executivo, dotado dessa prerrogativa, poderia
trocar recursos que os parlamentares querem levar ás suas bases eleitorais pelos votos que
necessita para implementar às políticas prioritárias de sua agenda governamental. Portanto, a
liberação de recursos, os vetos, os cortes e os créditos adicionais, seriam os meios utilizados pelo
Executivo para obter apoio dos parlamentares.
Nesse sentido dispõe Pereira e Mueller:
As evidencias apresentadas (...) demonstram que o presidente da República recompensa
os parlamentares que sistematicamente votam a favor dos projetos de interesse do
governo, autorizando a execução de suas emendas individuais, e, ao mesmo tempo, pune
os que não votam nesses projetos simplesmente não executando as emendas propostas.
(PEREIRA; MUELLER, 2002, p. 274)

É importante ressaltar que, a influência política está presente também em âmbito
ministerial. Considerando as despesas que não foram contingenciadas, os ministros decidem
sobre sua execução e sobre os programas que serão contemplados pelo recurso. Nesse momento,
estes podem atuar favorecendo seu partido na escolha da destinação de recursos de transferência
voluntária.
Diversos estudos procuraram identificar os Estados para os quais os líderes políticos
preferencialmente destinam os recursos provenientes das transferências voluntárias e quais são os
fatores que determinam essa escolha, enfocando a questão política.
O estudo desenvolvido pela autora Arretche (2004), considerando o período do
governo Fernando Henrique Cardoso, indicou que foram premiados com recursos provenientes
das transferências voluntárias os estados com maior representação na coalizão de sustentação
legislativa do presidente.
Estudo semelhante foi desenvolvido por Carvalho (2009) que, com base em dados e
registros de todos os convênios celebrados a partir de 1996 ate 2008, buscou analisar a influencia
do aspecto político inserido nesse processo. Sobre o tema assevera:
[...] Temos que a variável que mais apresentaria variação na distribuição de recursos
seria a que representa a dimensão político-partidária, “partgov”, ou seja, indica que um
governador do mesmo partido que o presidente teria um incremento em seus recursos
recebidos.(CARVALHO, 2009, p. 57)

Dos estudos analisados depreende-se que o presidente usa seus recursos para manter
uma coalizão legislativa claramente identificada, corroborando com a hipótese de influência
dessa variável. O presidente da República recompensa os parlamentares que votam a favor dos
projetos de interesse do governo, bem como àqueles que estão alinhados politicamente ao
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Governo Federal e participam da coalizão de apoio do governante eleito autorizando execução de
emendas.
Deve-se ressaltar que a utilização dessas transferências como instrumento de
barganha política desrespeita o Pacto Federativo e os princípios da subsidieriedade,
impessoalidade, moralidade e eficiência, vez que, a discrionariedade inerente a esse processo
torna os Estados dependentes dessa negociação política o que, conseqüentemente reduz a
autonomia dos entes federados subnacionais frente a esse repasse de recursos. Ademais, verificase que as transferências voluntarias não se efetuam no intuito de regenerar as instâncias inferiores
em eventuais casos que a auto-ajuda das unidades subnacionais não bastar – Princípio da
Subsidiariedade.
Alem disso, conforme os fundamentos do Estado Distribuidor descrito no capitulo
anterior, este repasse de recursos deveria ser realizado com vistas à manutenção do equilíbrio
entre encargos e rendas de cada unidade subnacional, equilíbrio inter-regional a fim de garantir o
desenvolvimento proporcional dos entes federados e redução das desigualdades mas, como visto,
essa distribuição de recursos muitas vezes desconsidera esse aspecto, se pautando por
negociações políticas.
4.1 SISTEMA FEDERATIVO FISCAL: A DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS E O
PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE
De acordo com os fundamentos do Federalismo e as diretrizes do princípio da
subsidiariedade, os entes federados devem ser dotados de autonomia para realizar suas tarefas
específicas e suprir suas próprias necessidades. As entidades públicas superiores (União), em
termos de competências, devem prevalecer sobre as unidades menores somente quando estas não
estiverem aptas a executá-las de modo eficiente. Ou seja, as Unidades superiores devem deixar a
cargo das unidades inferiores aquilo que elas próprias são capazes de produzir e, somente nos
casos em que as unidades menores carecem de ajuda estas devem recorrer à União. Desse modo,
a auto-ajuda tem prioridade sobre a ajuda da União.
A adoção desse sistema implica em uma distribuição de competências constitucionais
administrativas e fiscais entre os diferentes níveis de governo, para que cada um, de modo
autônomo detenha recursos suficientes para fazer face aos encargos que lhes foram atribuídos. Ou
seja, essa repartição de recursos deve ser feita de maneira equilibrada, baseada nas
responsabilidades de cada ente federado e nas devidas competências para instituir e arrecadar
tributos.
É importante ressaltar que a real redução das desigualdades que trata o art. 3º da
CF/88, se refere ao contrário da União sustentar financeiramente os Estados, dever proporcionarlhes possibilidades de trabalho e desenvolvimento proporcional (HOFFE, 2005). A ideia da
subsidiariedade lança dúvidas contra a transformação da União em um ente assistencialista
abrangente, exigindo que se restrinja às suas tarefas centrais.
Podemos concluir que, com base nas diretrizes traçadas pelo Princípio da
Subsidiariedade e Estado Distribuidor, no sistema federal subsidiário a redução das desigualdades
inter-regionais, conforme preceitua o art. 3º da CF/88, residiria na possibilidade da União, em
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situações emergenciais, regenerar/recapacitar as unidades subnacionais garantindo o
desenvolvimento proporcional dos Entes Federados visando ao bem comum. Portanto, o Estado
Distribuidor interventor promotor da justiça social deve garantir meios para o desenvolvimento
proporcional dos entes federados e assim reduzir as desigualdades sociais primando pelo
equilíbrio federal - Direito de intervenção tendo em vista o bem comum.
Assim, conforme destacado acima, a excessiva centralização de recursos em poder da
União não se justifica, vez que perpetua o desequilíbrio federal e não promove uma divisão
equilibrada de competências, retira parcela da autonomia dos entes subnacionais bem como a
capacidade destes de se desenvolverem economicamente.
Portanto, a centralização de recursos em poder da União evidenciada se mostra
contrária às diretrizes do princípio da subsidiariedade, à noção de Estado Distribuidor e
fundamentos do Pacto Federativo. Nesse sentido, podemos concluir que um dos grandes entraves
do sistema federal brasileiro se refere a ausência de um sistema de distribuição de competências
bem formulado e a correspondente distribuição dos encargos entre os governos e de novos
mecanismos de cooperação intergovernamentais (ARRETCHE, 2005, p. 266).
5. CONCLUSÃO
Tendo como foco o Sistema Federativo Fiscal Brasileiro, esse estudo analisou a
distribuição de recursos tributários nos últimos anos. Segundo a análise elaborada, foi observado
um movimento de “recentralização” posterior à reforma constitucional de 1988. Esse movimento
pode ser caracterizado pela centralização de recursos em poder da União evidenciada nos últimos
anos e conseqüente redução da autonomia dos entes federados, o que se mostra contrário às
diretrizes traçadas pelo princípio da subsidiariedade, um dos pilares do Sistema Federal.
Segundo esse princípio as unidades subnacionais devem possuir autonomia para
regular seus assuntos e, caso seja necessário concurso de ajuda alheia, poderão solicitar ajuda ao
Governo Central. Portanto, cabe às Unidades superiores concentrar-se em suas tarefas originárias
e deixar a cargo das unidades inferiores aquilo que elas próprias são capazes de produzir. Ou seja,
os Estados membros só deverão ceder aquele tipo e aquela medida de competência que eles
próprios não sejam capazes de assumir de maneira melhor.
É importante ressaltar que, apesar de sugerir uma função de suplência que justifica a
ajuda estatal, esse princípio também limita a intervenção de órgão ou coletividade superior. De
forma positiva, podemos afirmar que o princípio da subsidiariedade implica que a União, diante
dos demais entes federados, não deve fazer mais, como também não deve fazer menos, que
oferecer ajuda e garantir a autonomia.
Contudo, a centralização de recursos em poder da União afeta o equilíbrio federal,
vez que reduz a autonomia financeira das unidades subnacionais e as torna dependentes do
Governo Central. Ademais, sendo a federação um pacto de igualdade entre as pessoas políticas,
e sendo a autonomia financeira o penhor da autonomia dos entes federados, tem-se que qualquer
agressão, ainda que velada, a estes dogmas, constitui inconstitucionalidade.
Alguns autores justificam a centralização de recursos em poder da União tendo como
propósito de estabelecer um ajuste – equalização fiscal entre as jurisdições - na distribuição de
123

GABRIELA COSTA XAVIER- O princípio da subsidiariedade e as distorções do modelo federativo fiscal adotado no Brasil

receitas entre as unidades subnacionais. Contudo, esses ajustes competem a União somente em
casos emergenciais, para suprir eventuais deficiências, quando a auto-ajuda não bastar – princípio
da subsidiariedade. O Sistema Federativo Fiscal de arrecadação e distribuição de recursos é que
determina essas diretrizes – distribuição de competências e transferências legais -, ou seja, não
cabe a União enquanto ente federado determinar tal distribuição. A Legislação deve estabelecer
as atribuições de cada esfera de Poder, determinando os limites das competências administrativas
e de recursos fiscais de cada ente federado.
Em outras palavras, a distribuição de competências, as transferências legais e
Constitucionais devem respeitar os limites estabelecidos na Carta Política, prerrogativas estas que
não podem ser abolidas ou alteradas de modo unilateral pelo governo central. Portanto, a União
não exerce nenhum controle sobre essa distribuição, vez que não possui autonomia para dispor
desses recursos. A única parcela de recursos disponível, que a União possui o controle para
realizar esse tipo de repasse, trata das Transferências Voluntárias - repasse de recursos sem
qualquer obrigatoriedade legal definida a respeito do valor da quantia transferida ou qualquer
indicação do ente federado que será beneficiado pelo recurso.
Considerando essa definição e os fundamentos do Principio da Subsidiariedade, tal
parcela de recursos deveria se destinar a “ajuda” tratada nos parágrafos acima, no sentido de
garantir desenvolvimento proporcional de modo a assegurar condições político-sociais
igualitárias entre os cidadãos brasileiros.
Contudo, foi demonstrado que essa distribuição sofre influência direta de
negociações políticas entre parlamentares e presidente. O presidente da República recompensa os
parlamentares que votam a favor dos projetos de interesse do governo, bem como àqueles que
estão alinhados politicamente ao Governo Federal autorizando execução de emendas.
Deve-se ressaltar que a utilização dessas transferências como instrumento de
barganha política desrespeita os princípios da impessoalidade, moralidade, eficiência e
subsidiariedade, bem como as diretrizes do Estado Distribuidor.
Conclui-se que, o atual sistema federativo brasileiro não possui uma definição clara
no que tange à distribuição de recursos, conforme preceitua os fundamentos do Sistema
Federativo e o Princípio da Subsidiariedade, e a correspondente distribuição de encargos entre os
governos.
O presente artigo, de forma breve, teve como objetivo lançar as bases para o estudo
do princípio da subsidiariedade e sua importância para a manutenção do equilíbrio federativo.
Mesmo considerando ser um princípio pouco estudado e pouco colocado em prática no Brasil é,
sem dúvida, indicador para um caminho de crescimento social e econômico, mas ainda existem
vários desafios a serem alcançados rumo ao Federalismo de equilíbrio.
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DESENVOLVIMENTO NACIONAL E LEI DE LICITAÇÕES
“A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a seu tamanho original”. Albert Einsten
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1. A LEI Nº 12.349, DE 15.12.2010: ORIGEM ESPÚRIA E SEU RESGATE
Devo confessar que ao iniciar a análise do texto legal, impregnado pela rejeição à
forma como se deu a alteração e às primeiras críticas que sofreu na doutrina, fiquei bastante
resistente quanto a seus termos.
Cabe lembrar que a Lei Federal nº 12.349, de 2010, é resultado da conversão em lei
da Medida Provisória nº 495, de 19 de julho de 2010.
Embora o que se tenha hoje seja a Lei e não a Medida Provisória a alterar a Lei Geral
de Licitações, deve-se dizer, desde logo, que sua origem é espúria e fruto de um instrumento de
caráter fortemente autoritário, por subtrair ao Poder Legislativo a sua necessária discussão.
De fato, a alteração da Lei de Licitações por Medida Provisória constitui um absurdo,
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verdadeiro abuso do instrumento, criticável por não se vislumbrar, como sói acontecer, os
requisitos constitucionais de relevância e urgência.
Embora a Exposição de Motivos nº 104, submetendo ao Congresso Nacional a
apreciação da MP, apresente suas justificativas quanto a este ponto, com a devida vênia, não se
afiguram estas capazes de atender aos requisitos legais:
A urgência das medidas se justificam, por um lado, pela necessidade de ações tempestivas
que promovam a indústria e os prestadores de serviços brasileiros, incentivando-os a
aprimorarem a qualidade de seus produtos e serviços, pela rápida deterioração da balança
comercial no período recente e pela atuação agressiva adotada por alguns países que,
devido ao fraco desempenho dos seus mercados internos, estão buscando espaço nos
mercados internacionais. Nada obstante, também se deve ter atenção ao fato de que
vários países adotam práticas semelhantes, as quais foram reforçadas em função da crise
internacional, deixando produtos brasileiros em desvantagem nas compras
governamentais daqueles países. A relevância da medida é dada pelo tamanho dos setores
da indústria e dos serviços no Brasil que, juntos, respondem por mais de 80% do PIB e
pela representatividade do consumo do governo, considerado o montante de recursos
públicos alocado às compras governamentais de bens e serviços.

No que tange à ausência de relevância, de acordo com a melhor doutrina,1 o que
deveria ter sido levado em conta era não só à matéria tratada, mas também a situação ensejadora
na nova normatização.
No caso presente, fica difícil vislumbrar relevância da matéria nas alterações
introduzidas pela então MP nº 495, de 2010, considerando o alto grau de maturação da proposta
de uma nova lei geral de licitações, objeto de amplo debate acadêmico e público,2 e cujas
principais dificuldades vislumbradas na atual Lei nº 8.666, de 1993, sequer foram equacionadas.
Da mesma forma, em relação à situação ensejadora, como um estado de necessidade,
não se vislumbra qualquer justificativa evidente, embora cite-se a crise internacional, a
considerar que já se especula que as alterações teriam em vista as obras necessárias para a Copa
de 2014, os Jogos Olímpicos de 20163 e os contratos vinculados à exploração do pré-sal.4
E o que dizer de sua urgência? Não bastasse a projeção de sua mais plena aplicação
em eventos bastante distantes da atualidade, a MP nº 495 – e assim a Lei nº 12.349 – demandará
ampla regulamentação, pois, diversos dos dispositivos alterados remetem a uma definição futura
de seus termos pelo Poder Executivo Federal.5
1

CLÈVE, C. M. Atividade legislativa do poder executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 175.
Em que pese não ter “saído do papel”, é possível conhecer o Anteprojeto da Lei Geral de Contratações da
Administração Pública. Disponível em: <http://www.comprasnet.gov.br/livre/forum2/sintese.htm>. Acesso em: 11
mar. 2011.
3
Se bem que, quanto a estes eventos, o Poder Executivo logrou obter um “cheque em branco” muito mais útil a seus
interesses, por meio do Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, objeto da recentíssima Lei nº 12.462,
de 5 de agosto de 2011.
4
Nesse sentido a opinião de Rolf Kuntz, no editorial “Poder, arbítrio e licitação”, do jornal O Estado de São Paulo,
edição de 21.07.2010 e de César A. Guimarães, no artigo “A MP nº 495 e as alterações na legislação sobre licitações.
Informativo Justen, Pereira, Oliveira e Talamini, Curitiba, n.42, ago. 2010. Disponível em:
<http://www.justen.com.br//informativo.php?informativo=42&artigo=458>. Acesso em: 25 ago. 2010.
5
E, curiosamente, como a frente se verá, nem mesmo o Decreto Federal nº 7.546, de 2 de agosto de 2011, que
regulamenta os §§5º a 12 do art. 3º da Lei de Licitações foi suficiente para tanto, vez que remete à necessidade de
diversos outros decretos.
2
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Ora, a urgência deve ser não apenas quanto ao início da vigência, mas também quanto
a sua aplicação.6 Sendo certo que será “inadmissível a adoção de medida provisória para produzir
efeitos após determinado lapso temporal (eficácia diferida).”7
Por isso, concordamos plenamente com a observação de Ivan Barbosa Rigolin:8
A última cena desse interminável festival de horror institucional e de abantesmas
jurídicos e operacionais de todo gênero que é a Lei nº 8.666/93 foi a Medida Provisória
nº 495, de 19.7.10. Medida provisória: que instituição definitivamente intragável! Cada
nova MP o confirma. (grifos acrescidos)

No entanto, a partir de uma leitura mais atenta a seus objetivos, mormente em vista
de doutrina consagrada que destaca a função regulatória, o caráter de fomento e de promoção de
políticas públicas nas licitações, vi-me, tal qual ilustrado pelo pensamento de Albert Einstein,
citado na abertura desse trabalho, impossibilitado de manter uma interpretação restrita das
mudanças ocorridas. E, uma vez desenvolvida a ideia, como mantê-la nos escaninhos até então
estanques do pensamento?
Assim, justificada a análise do conteúdo da Lei alteradora, que, aliás, não merece a
mesma dura crítica quanto a sua origem.
2. A LICITAÇÃO COMO INSTRUMENTO
DESENVOLVIMENTO NACIONAL

PARA

A

PROMOÇÃO

DO

Na redação original da Lei nº 8.666, de 1993, tinha-se que o objetivo da licitação era
a observância do princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa.
A Lei nº 12.349, de 2010, entretanto, inseriu também a “promoção do
desenvolvimento nacional”, apenas reafirmando o objetivo fundamental da República Federativa
do Brasil de garantir o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, CRFB, de 1988).
Mas, o que constituiria esse desenvolvimento nacional? Tomando-se como base a
lição de Meirelles9, tem-se que:
[...], podemos conceituar o desenvolvimento nacional como o permanente
aprimoramento dos meios essenciais à sobrevivência dos indivíduos e do Estado,
visando ao bem-estar de todos e ao conforto de cada um na comunidade em que
vivemos. Assim, o desenvolvimento nacional é obtido pelo aperfeiçoamento ininterrupto
da ordem social, econômica e jurídica; pela melhoria da educação; pelo aumento da
riqueza pública e particular; pela preservação dos direitos e garantias individuais; pelo
aprimoramento das instituições; pela manutenção da ordem interna; e pela afirmação da
Soberania Nacional.

Verifica-se, assim, que desenvolvimento nacional constitui evidentemente um
conceito jurídico indeterminado, isto é identifica-se com “vocábulos ou expressões que não têm
6

CLÉVE, op. cit., p. 177.
Idem, ibidem.
8
RIGOLIN, I. B. Lei das licitações é novamente alterada: a MP nº 495, de 19.7.10. Boletim de Licitação e Contratos,
São Paulo, ano 23, n. 9, p. 862-868, set. 2010.
9
MEIRELLES, H. L. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 712.
7
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um sentido preciso, objetivo, determinado, mas que são encontrados com grande frequência nas
normas jurídicas dos vários ramos do direito.”10
De qualquer sorte, na busca pelo desenvolvimento, por meio das contratações
públicas, fica evidenciada a atividade de fomento pela Administração Pública, que é, como já
consagrada na doutrina de Célia Cunha Mello:11
[...], a função estatal incentivadora, positiva e persuasiva, que culmina em imprimir
uma verdadeira metamorfose no papel estatal. O Estado, tido como o absenteísta
garantidor dos direitos individuais ou como o socialista repressor da iniciativa privada,
passa a assumir uma postura dirigente. (grifos acrescidos)

Fomento, aliás, que se extrai de uma visão mais ampliada da própria vantajosidade,
como mero sinônimo de economicidade, “na qual vantajosidade possa ser entendida como a
maximização da concretização dos interesses primários.”12
A novidade, efetivamente, é a sua incorporação no processo licitatório, como norma
expressa, criando uma efetiva regulação indutiva do mercado.
Tal concepção, aliás vai ao encontro da função regulatória da licitação, como
preconizada por Luciano Ferraz,13 em que:
[...] a licitação pode ser utilizada como instrumento de regulação do mercado, de modo
a torná-lo mais livre e competitivo, além de ser possível concebê-la – a licitação – como
mecanismo de indução de determinadas práticas (de mercado) que produzam resultados
sociais benéficos, imediatos ou futuros, à sociedade. [...] é possível o emprego do
procedimento licitatório como forma de regulação diretiva ou indutiva da economia, seja
para proibir que limitem a competitividade, seja para induzir práticas que produzam
efeitos sociais desejáveis. (original sem grifos)

E, de fato, a indução de certas atividades do mercado nacional por meio da licitação pode
vir a ser uma oportunidade de se efetivar a diretriz constitucional de ser o mercado interno um patrimônio
nacional, que deverá ser incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico,
o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país (art. 219, CRFB, de 1988).
Deve-se dizer, no entanto, que as primeiras opiniões quanto a tal possibilidade – pelo
menos a respeito da originária MP nº 495, de 2010 – não foram muito promissoras.
Edilson Vitorelli Lima14 vê uma inconstitucionalidade na inserção, a teor do
dispositivo constitucional que prevê a licitação como regra.15 Já Ivan Barbosa Rigolin,16 com sua

10

DI PIETRO, M. S. Z. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 2007. p. 97.
MELLO, C. C. O fomento da administração pública. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 35-38.
12
ARAÚJO, T. C. Egressos, licitação e função promocional do direito: como pode a Administração Pública fomentar
a reinserção social? (Tese aprovada com louvor no XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE PROCURADORES DE
ESTADO,
2010,
Maceió).
Disponível
em:
<http://www.congressoanapealagoas.com.br/site_media/uploads/Tese_67.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2010.
13
FERRAZ, L. Função regulatória da licitação. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador,
n. 21, fev./abr., 2010. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-21-FEVEREIROLUCIANO-FERRAZ.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2010.
14
LIMA,
E.
V.
de.
A
medida
provisória
495,
de
2010.
Disponível
em:
<http://edilsonvitorelli.blogspot.com/2010/07/licitacao-e-o-desenvolvimento-nacional.html>. Acesso em: 11 mar.
2011.
11
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crítica ácida à alteração, identifica um problema prático, mormente em razão do uso expressivo
do tipo “menor preço” nos certames:
Essa Lei de Licitações contempla quatro critérios de julgamento, dos quais o do menor
preço é praticamente a regra geral, e quase todas as licitações no Brasil são por menor
preço. Muito bem, então como se poderia conciliar a meta de perseguição ao
desenvolvimento nacional numa licitação de menor preço? Acaso poderia uma proposta
que não fosse a de menor preço, também por acaso julgada pela comissão julgadora mais
apta a propiciar o desenvolvimento nacional do que a de menor preço, ser declarada
vencedora nesse certame? É evidente que não, e desse modo resta a pergunta: onde entra
em cena, num caso assim, o desenvolvimento nacional? Que papel representa?

Mas não existe consenso quanto a sua impropriedade, pois, há quem veja essa
alteração como natural e adequada. Nesse sentido, Sidney Bittencourt:17
As mudanças, em síntese, denotam claro propósito do governo no sentido de viabilizar o
uso do poder de compra do Estado como instrumento para a implementação de políticas
públicas, tal como já praticado recentemente com a edição da Lei Complementar nº
123/06, instituidora de benefícios às microempresas e empresas de pequeno porte nas
licitações, como parte das ações que objetivam fomentar o empreendedorismo.

Na mesma linha, aliás, seguem Motta e Bicalho,18 Santana e Andrade19 e Sampaio20.
Justen Filho21 também descreve com precisão a nova função regulatória da licitação:
A licitação não se destina apenas a obter uma proposta de contratação vantajosa para a
Administração Pública. Também é orientada a promover o desenvolvimento nacional,
nos termos determinados pela redação dada pela MP nº 495 ao art. 3° da Lei nº 8.666.
Isso significa consagrar uma função regulatória específica e autônoma para a licitação e
a contratação administrativa. Não se trata apenas de obter a contratação economicamente
e tecnicamente mais vantajosa, mas também de aproveitar a oportunidade da contratação
para fomentar o desenvolvimento nacional.
A contratação administrativa passou a ser concebida como um instrumento para a
realização de outros fins, além da promoção de compras, serviços e alienações. Por meio
dos contratos administrativos, o Estado brasileiro intervém sobre diversos setores
(econômicos, sociais, tecnológicos etc.).
A tendência a adotar uma função mais ampla para a licitação recebera um grande

15

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Art. 37. [...]. XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas
as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
16
RIGOLIN, op. cit., p. 863.
17
BITTENCOURT, S. Alterada a Lei nº 8.666/93 pela Medida Provisória nº 495/10. Boletim de Licitação e
Contratos, São Paulo, ano 23, n. 9, p. 869-872, set. 2010.
18
MOTTA, C. P. C.; BICALHO, A. P. N. Licitações nacionais como instrumento da efetivação dos princípios
constitucionais do desenvolvimento nacional e do incentivo ao mercado interno. Fórum de Contratação e Gestão
Pública, Belo Horizonte, ano 9, n. 17, p. 7-11, nov. 2010.
19
SANTANA, J. E.; ANDRADE, F.. Impacto da Medida Provisória nº 495, de 19 de julho de 2010, nas licitações e
nas contratações públicas. Fórum de Contratação e Gestão Pública, Belo Horizonte, ano 9, n. 106, p. 58-65, out. 2010.
20
SAMPAIO, R. A. A nova Lei nº 8.666/93. Revista Zênite de Licitações e Contratos – ILC, Belo Horizonte, ano 18,
n. 203, p. 18-22, jan. 2011.
21
JUSTEN FILHO, M. Curso de direito administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 448.
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impulso com a Lei Complementar nº 123, orientada a incentivar a microempresas e as
empresas de pequeno porte. Essa concepção foi generalizada por meio das alterações
trazidas pela MP nº 495.
Rigorosamente, a promoção do desenvolvimento nacional é obtida não por meio da
licitação, mas por via da contratação propriamente dita.

Assim, a inovação, a partir das regras analisadas adiante, é bem-vinda e consentânea
com o regime legal vigente, mormente, de âmbito constitucional.
3. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL
Consoante a Exposição de Motivos da MP nº 495, e, por extensão, da Lei nº 12.349,
de 2010, tem-se:
[...] É importante notar que a proposição fundamenta-se nos seguintes dispositivos
da Constituição Federal de 1988: (i) inciso II do artigo 3º, que inclui o
desenvolvimento nacional como um dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil; (ii) incisos I e VIII do artigo 170, atinentes à organização da
ordem econômica nacional, que deve observar, entre outros princípios, a soberania
nacional e a busca do pleno emprego; (iii) artigo 174, que dispõe sobre as funções
a serem exercidas pelo Estado, como agente normativo e regulador da atividade
econômica, e (iv) artigo 219, que trata de incentivos ao mercado interno, de forma
a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da
população e a autonomia tecnológica do país.

No que tange ao art. 3º, II, da CRFB, de 1988, tem-se, aí, verdadeiro direito
constitucional ao desenvolvimento, que, no entender de Denis Borges Barbosa, configura um
direito fundamental de terceira geração, “consagrado inclusive em esfera internacional como um
dos direitos humanos”, sendo que “tal desenvolvimento não será somente econômico –
crescimento econômico – mas desenvolvimento inclusivo.”22
Numa interpretação sistemática, tem-se, assim, ao longo do texto constitucional,
vários elementos socioideológicos,23 como preceitos condicionadores da atividade econômica, que
reforçam a possibilidade de efetivação do desenvolvimento nacional, tais como a busca do pleno
emprego (art. 170, VIII) e a atuação normativa reguladora do Estado (art. 174), além da própria
consagração do mercado interno como um patrimônio nacional a ser incentivado (art. 219).
Pelo que, vê-se que a alteração proposta na Lei de Licitações mantém-se coerente
com o regime constitucional pátrio.

22

BARBOSA, D. B. Licitação como instrumento de incentivo à inovação: o impacto da Lei nº 12.349/2010.
Disponível
em:
<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/poder_compra/licitacao_instrumento_incentivo_inovacao.pdf>.
Acesso em: 10 abr. 2011.
23
Cf. SILVA, J. A. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 719, tem-se: “os
elementos sócio-ideológicos são o conjunto de normas que revela o caráter de compromisso das constituições
modernas entre o Estado Liberal e o Estado social intervencionista”.
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4. TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS NA CONCESSÃO DE PREFERÊNCIA AO
MERCADO INTERNO
Embora alguns possam considerar a preferência ao mercado interno incompatível
com a globalização, não é esta, evidentemente, uma exclusividade nacional.
A propósito, a exposição de motivos traz um bom apanhado da medida em outros países:
Com efeito, observa-se que a orientação do poder de compra do Estado para estimular a
produção doméstica de bens e serviços constitui importante diretriz de política pública.
São ilustrativas, nesse sentido, as diretrizes adotadas nos Estados Unidos,
consubstanciadas no Buy American Act, em vigor desde 1933, que estabeleceram
preferência a produtos manufaturados no país, desde que aliados à qualidade satisfatória,
provisão em quantidade suficiente e disponibilidade comercial em bases razoáveis. No
período recente, merecem registro as ações contidas na denominada American Recovery
and Reinvestment Act, implementada em 2009. A China contempla norma similar,
conforme disposições da Lei nº 68, de 29 de junho de 2002, que estipula orientações
para a concessão de preferência a bens e serviços chineses em compras governamentais,
ressalvada a hipótese de indisponibilidade no país. Na América Latina, cabe registrar a
política adotada pela Colômbia, que instituiu, nos termos da Lei nº 816, de 2003, uma
margem de preferência entre 10% e 20% para bens ou serviços nacionais, com vistas a
apoiar a indústria nacional por meio da contratação pública. A Argentina também
outorgou, por meio da Lei nº 25.551, de 28 de novembro de 2001, preferência aos
provedores de bens ou serviços de origem nacional, sempre que os preços forem iguais
ou inferiores aos estrangeiros, acrescidos de 7% em ofertas realizadas por micro e
pequenas empresas e de 5% para outras empresas.

Ao se considerar que a preferência introduzida pela Lei nº 12.349, de 2010, tem por
foco principalmente a inovação tecnológica, a experiência internacional se mostra pródiga nesses
termos. Barbosa destaca, ainda, no guia para os formadores de política de Ezell e Atkinson, a
pertinência de tal prática em países como o Reino Unido, a Austrália e a Finlândia.24
Por conseguinte, aliando-se o poder de compra do poder público a uma necessidade
de proteção e estímulo do mercado interno, a inovação na Lei de Licitações não se apresenta,
assim, como uma invenção infundada da tecnocracia pátria.
5. ANÁLISE DOS DISPOSITIVOS ALTERADORES DA LEI DE LICITAÇÕES
Em breve síntese, a Lei nº 12.349, de 2010 altera o caput e os §§1º do art. 3º,
revogando o inciso I, §2º, e incluindo os §§5º a 13; insere os incisos XVII a XIX ao art. 6º; altera
o inciso XXI e acrescenta o XXXI ao art. 24 e acresce o inciso V ao art. 57, todos da Lei Federal
nº 8.666, de 1993, Lei de Licitações.
Além disso, dispõe que tais alterações aplicam-se ao Pregão, regido pela Lei Federal
nº 10.520, de 2002.
Consta também da norma alterações às Leis nº 8.958, de 1994, nº 10.973, de 2004, e
nº 11.273, de 2006, que compõe a chamada Agenda da Autonomia, referente ao movimento de
24

BARBOSA, op. cit., p. 3.
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aperfeiçoamento das capacidades de gestão e planejamento das Instituições Federais de Ensino
Superior – IFES, que, no entanto, não serão objeto de análise do presente artigo.
5.1 DA VEDAÇÃO ÀS CLÁUSULAS QUE OFENDAM A ISONOMIA
A primeira alteração que se vê, com vistas à promoção nacional, é o estabelecimento
de uma exceção à vedação do §1º, I, do art. 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
Tal art. 3º, rememore-se, visa a assegurar a observância do princípio da
impessoalidade nas licitações, sendo mero corolário da previsão constitucional nesse sentido (art.
37, caput, CRFB, de 1988). Como decorrência:
[...] há ofensa à impessoalidade quando os critérios utilizados para distinguir os
licitantes interessados em obter êxito no procedimento não possuem qualquer relação
com as necessidades administrativas, mas, ao contrário, implicam condução subjetiva do
certame seletivo.25

A redação original do dispositivo previa ser vedado ao agente público admitir, prever,
incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas e condições que comprometam, restrinjam
ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente
ou irrelevante para o específico objeto do contrato.
No entanto, se as cláusulas editalícias contiverem restrições à competitividade com
base na margem de preferência prevista no mesmo art. 3º, §§5º a 12 e no art. 3º da Lei nº 8.248,
de 1991, não ocorrerá, in casu, ofensa à impessoalidade, pois a própria Lei admite tal
possibilidade, não havendo que se falar aí em “condução subjetiva do certame.”
Deve-se ter presente que, mesmo na redação original, havendo distinções pertinentes
e relevantes para o objeto contratado seria possível a preferência.
Assim, a fim de se asseverar sobre a qualidade das cláusulas que prevejam distinções,
deve-se investigar o critério de discrímen em suas três facetas: (i) o elemento tomado como fator
de desigualação; (ii) a correlação lógica abstrata existente entre o fator de discrímen e a
disparidade estabelecida no tratamento jurídico diversificado e (iii) a consonância desta
correlação lógica com os interesses absorvidos no sistema constitucional.26
Sob o primeiro aspecto, a Lei nº 12.349 admite como fator de desigualação não
ofensivo da isonomia a preferência estabelecida para os produtos manufaturados e para os serviços
nacionais que atendam a normas técnicas brasileiros, prevista na própria Lei de Licitações, bem
como a aquisição de bens ou serviços de informática e automação, prevista na Lei nº 8.248, de
1991, que dispõe sobre a capacitação e competitividade do setor de informática e automação.
Tem-se, assim, em razão de sua normatização geral e abstrata por lei, como
cumpridos dois requisitos ressaltados por Bandeira de Mello,27 quais sejam:
25

CARVALHO, R. M. U. A impessoalidade, a moralidade e a boa-fé objetiva nas licitações: aspectos controversos
da inexigibilidade e do patrocínio privado em favor da administração pública. In: MARINELA, F.; BOLZAN, F.
(Org.). Leituras complementares de direito administrativo: advocacia pública. Salvador: Juspodivm, 2008. p. 333353.
26
Cf. MELLO, C. A. B. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21.
27
Idem, ibidem. p. 23.
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a) a lei não pode erigir em critério diferencial um traço tão específico que singularize no
presente e definitivamente, de modo absoluto, um sujeito a ser colhido pelo regime
peculiar;
b) o traço diferencial adotado, necessariamente há de residir na pessoa, coisa ou situação
a ser discriminada; ou seja: elemento algum que não exista nelas mesmas poderá servir
de base para assujeitá-las a regimes diferentes.

Efetivamente, toda pessoa jurídica de produtos manufaturados ou serviços nacionais
cumpridoras das normas técnicas e aquelas atuantes no setor de informática e automação hão de
ser beneficiadas, sendo este um critério objetivo fixado na legislação aplicável.
No que tange à correlação lógica entre o fator singularizante e as necessidades
públicas “deve-se encontrar um sentido na discriminação realizada pela Administração em face
do interesse público cuja persecução foi imposta ao Estado e perante as diferenças reais das
pessoas sujeitas ao critério de distinção.”28
Nesse passo, a Exposição de Motivos à Lei nº 12.349, de 2010, indica, a meu ver, esta
correlação lógica:
[...] impõe-se a necessidade de adoção de medidas que agreguem ao perfil da demanda
do setor público diretrizes claras atinentes ao papel do Estado na promoção do
desenvolvimento econômico e fortalecimento de cadeias produtivas de bens e serviços
domésticos. Nesse contexto, torna-se particularmente relevante a atuação privilegiada do
setor público com vistas à instituição de incentivos à pesquisa e à inovação que,
reconhecidamente, consubstanciam poderoso efeito indutor ao desenvolvimento do país.

Por fim, quanto à consonância da discriminação com os interesses protegidos na
Constituição, remete-se o leitor ao item 3, em que se apresentou, conquanto rapidamente, os
fundamentos constitucionais do desenvolvimento nacional, base da discriminação operada.
Com tais argumentos, é possível concluir que a alteração intentada no art. 3º, §1º, I,
manteve a vedação a cláusulas ofensivas da isonomia, sendo certo que, pelas razões acima, a
preferência estabelecida na própria lei não ofende esta isonomia, pois “trata-se de uma preferência
de cunho impessoal, relacionada aos objetivos fundamentais da nação.”29
5.2 ALTERAÇÃO NA ORDEM DE PREFERÊNCIAS COMO CRITÉRIO DE
DESEMPATE
O inciso I, §2º, do art. 3º, da Lei de Licitações estabelecia, em sua redação original,
preferência aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras, de capital
nacional, como critério de desempate.
Esta redação veio de ser alterada pela MP nº 495 para o idêntico teor do inciso II, qual
seja, bens e serviços produzidos no País.
Por fim, com a Lei nº 12.394, de 2010, com melhor técnica, tal inciso I foi apenas
revogado, mantendo-se a redação dos demais incisos.
28

CARVALHO, R. M. U. Curso de direito administrativo: parte geral, intervenção do Estado e estrutura da
administração. Salvador: Juspodivm, 2008. p. 155.
29
JUSTEN FILHO, op. cit., p. 455.
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O objetivo de tal alteração é o de restabelecer a compatibilidade da Lei de Licitações
com o texto constitucional após a Emenda Constitucional nº 6, de 15 de agosto de 1995, que
revogou o art. 171, da CRFB, de 1988, no tocante ao conceito de empresas brasileiras e empresas
brasileiras de capital nacional.30
Com a revogação, findou-se a celeuma sobre a distinção sobre empresas brasileiras
de capital nacional.
5.3 MARGEM DE PREFERÊNCIA
O art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, passou a vigorar acrescido dos §§ 5º a 13, sendo
que o primeiro tem a seguinte redação, in verbis:
Art. 3º [...]
§5º Nos processos de licitação previstos no caput, poderá ser estabelecido margem de
preferência para produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a
normas técnicas brasileiras.

A primeira observação que se faz é que o texto legal daria a entender que a adoção da
margem de preferência seria exercício de uma competência discricionária da Administração
Pública31. Tal conclusão finca-se no uso do termo “poderá”. Conforme leciona Bandeira de Mello,
estar-se-ia diante de uma situação em que “a norma confere no próprio mandamento uma
liberdade decisória, que envolve exame de conveniência, de oportunidade, ao invés de um dever
de praticar um ato específico”?32
Entendo que não. A hipótese é ainda de vinculação. A adoção da margem de liberdade
do Administrador efetivamente irá desaparecer com a vinda da regulamentação específica exigida
pelo dispositivo em análise.
Aqui, entendo que vale outra lição de Bandeira de Mello, de que:
[...] o regulamento discricionariamente as procede [as escolhas] e, assim, cerceia a
liberdade de comportamento dos órgãos e agentes administrativos para além dos
cerceios da lei, impondo, destarte, padrões de conduta que correspondem aos critérios
administrativos a serem obrigatoriamente observados na aplicação da lei aos casos
particulares. (itálicos originais e acrescidos).33

30

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Art. 171. São consideradas:
[...]
II - empresa brasileira de capital nacional aquela cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade
direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no País ou entidades de direito público interno,
entende-se por controle efetivo da empresa a titularidade da maioria do capital votante e o exercício, de fato e de
direito, do poder decisório para gerir suas atividades. [...]
31
Nesse sentido, RIGOLIN, op. cit., p. 3: “Está criada uma possível – permitida, não obrigatória – exceção à regra
do menor preço [...]”. Também BARBOSA, op. cit., p. 27, é forte nesse sentido: “Constata-se que a margem de
preferência é uma faculdade da administração; não é de caráter geral, nem pode ser imposta ao ente público. A
decisão de estabelecer a margem é, de raiz, resultado de uma decisão discricionária, ainda que motivada e
condicionada, do Poder Público”.
32
MELLO, C. A. B. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 416.
33
MELLO, C. A. B., op. cit., p. 416.
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Isto porque, havendo a identificação por ato do Poder Executivo Federal, baseada em
estudos técnicos34 de competência da recém-criada Comissão Interministerial de Compras Pública
– CI-CP,35 de quais produtos e serviços são merecedores de uma margem de preferência, como
poderia o Administrador simplesmente optar por afastar a adoção da margem de preferência.
De mais a mais, haverá vinculação, também, no que tange ao cumprimento do
objetivo de desenvolvimento nacional, que não pode ser relegado a segundo plano. As conclusões
de Motta e Bicalho,36 nesse sentido, são bastante precisas, até no que tange à opção entre licitação
nacional e internacional:
Enfim, a nosso ver, diante da densidade jurídica do teor das alterações perpetradas ao art.
3º da Lei de Licitações, a Administração Pública fica vinculada, na estruturação das
licitações, não apenas às normas literalmente alteradas e agregadas à LNL, mas ao
ideário expresso pela norma, via MP, sob o seu aspecto instrumental de efetivação de
princípios constitucionais de ordem pública.
Por tais motivos, entendemos que a opção outrora existente quanto à definição da
deflagração de licitação nacional ou internacional passou a sofrer a limitação e
vinculação impostas pela MP sob estudo, cujo objetivo central é alavancar, via
processos licitatórios, a promoção do desenvolvimento nacional e do incentivo ao
mercado interno. (itálicos originais).

Caberá, assim, aos órgãos internos de controle – leia-se, Advocacia Pública – a
verificação do cumprimento pelo Administrador dos novos objetivos da Lei de Licitação.
Feita esta primeira observação, passa-se ao segundo ponto, sobre o que se entende por
margem de preferência. No silêncio da Lei alteradora, busca-se no Decreto nº 7.546, de 2011, a
seguinte definição:
Art. 2º [...]:
I – Margem de preferência normal – diferencial de preços entre os produtos
manufaturados nacionais e serviços nacionais e os produtos manufaturados estrangeiros
e serviços estrangeiros, que permite assegurar preferência à contratação de produtos
manufaturados nacionais e serviços nacionais.

A partir daí, necessário a análise conjugada do §5º com o §8º, do mesmo art. 3º,
novamente da Lei alteradora que prevê, in verbis:
§ 8º As margens de preferência por produto, serviço, grupo de produtos ou grupo de
serviços, a que se referem os §§ 5º e 7º, serão definidas pelo Poder Executivo federal,
não podendo a soma delas ultrapassar o montante de 25% (vinte e cinco por cento) sobre
o preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros.

Portanto, o percentual de 25% como margem de preferência deverá ser calculado em
relação à proposta mais bem classificada para produtos manufaturados estrangeiros ou serviços
estrangeiros.37
É portanto imprescindível entender o que são produtos manufaturados e serviços
estrangeiros para que se possa vir a ser estabelecida esta margem de preferência. Entretanto, não

34

Ver item 5.4 – Estudos embasadores da margem de preferência, neste artigo.
Cf. art. 8º, do Decreto Federal nº 7.546, de 2 de agosto de 2011, à “CI-CP compete: I – elaborar proposições
referentes à: a) margem de preferência normais e margem de preferência adicionais máximas”.
36
MOTTA; BICALHO, op. cit., p. 11.
37
Cf. art. 3º, §3º, do Decreto nº 7.546, de 2011.
35
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há na Lei nº 8.666, de 1993, na alteração trazida pela Lei nº 12.349, de 2010, tais definições.
Também o Decreto nº 7.546, de 2011, é de pouca valia nesse sentido, pois afirma serem
estrangeiros aqueles produtos e serviços que não sejam nacionais...38
Necessário, então, uma análise sistemática da norma para que se verifique qual o
objeto de sua aplicação, pois a previsão legal é de margem de preferência para (i) produtos
manufaturados nacionais e (ii) serviços nacionais que (iii) atendam a normas técnicas brasileiras.
Em primeiro lugar, o que sejam produtos manufaturados nacionais passa a ser
definido no art. 6º, da Lei de Licitações, com a inclusão do inciso XVII, com o seguinte teor, in
verbis:
Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se:
[...]
XVII - produtos manufaturados nacionais - produtos manufaturados, produzidos no
território nacional de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de
origem estabelecidas pelo Poder Executivo federal;

Mais além e de forma mais esclarecedora segue o Decreto nº 7.546, de 2011, in
verbis:
Art. 2º [...]
IV – Produto manufaturado nacional – produto que tenha sido submetido a qualquer
operação que modifique a sua natureza, a natureza de seus insumos, a sua finalidade ou
o aperfeiçoe para o consumo, produzido no território nacional de acordo com o processo
produtivo básico definido nas Leis nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e 8.248, de 23
de outubro de 1991, ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo
federal, tendo como padrão mínimo as regras de origem do Mercosul.

A definição do Decreto, felizmente, não incorreu no mesmo mal da definição legal.
Afinal é preceito básico que não se define um termo utilizando o próprio termo na definição,
verdadeira tautologia. Logo, produtos manufaturados nacionais logicamente são produtos
manufaturas, pelo que, teria andado bem o legislador em ir direto à definição de que são produtos
produzidos no território nacional, etc.
A regulamentação poupou o intérprete do recurso a um emaranhado de normas, com
remissões recíprocas e que acabariam por tornar tormentosa e impossível sua compreensão no
âmbito das contratações públicas.39
Como acima se viu, tais produtos devem ser executados de acordo com o processo
produtivo básico (PPB), que, nos termos da Lei nº 8.387, de 1991, corresponde ao “conjunto
mínimo de operações, no estabelecimento fabril, que caracteriza a efetiva industrialização de
determinado produto". Deve-se dizer, no entanto, que o TCU já identificou, em manifestação de
2008, a ausência de qualquer avaliação pelo Ministério da Ciência e Tecnologia do cumprimento
do PPB por empresas brasileiras, o que, pelo menos até agora, esvazia de conteúdo a exigência.40
38

Art. 2º. [...] VI – Produto manufaturado estrangeiro e serviço estrangeiro – aquele que não se enquadre nos
conceitos estabelecidos nos incisos IV [produto manufaturado nacional] e V [serviço nacional] do caput,
respectivamente.
39
Nesse sentido também LIMA. Vantagem de produto nacional cria impasse. Disponível em:
<http://www.conjur.com.br/2011-mar-22/vantagem-produto-nacional-licitacoes-cria-impasse-estrangeiros>. Acesso
em: 22 abr. 2011.
40
Nota Técnica 002/2008, TCU citado por SANTANA; ANDRADE, op. cit., p. 63.
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Já no que tange à regra de origem do produto, a ressalva final ao padrão mínimo do
Mercosul, refere-se, por certo, à definição constante do art. 1º, do Anexo II, do Tratado de
Assunção, de 26.03.1990, que constitui o Mercosul e que, diz ser nacional o produto “que tenha
sofrido processamento final para comercialização no território pertinente, salvo simples
embalagem, montagem, fracionamento ou classificação, etc.”41
Em segundo lugar, o novo inciso XVIII, do art. 6º, sinteticamente dispõe que
“serviços nacionais são aqueles prestados no país, nas condições estabelecidas pelo Poder
Executivo Nacional” ou, conforme o Decreto regulamentar, “serviços prestado no País, nos
termos, limites e condições estabelecidos nos atos do Poder Executivo que estipulem a margem
de preferência por serviço ou grupo de serviços”. Barbosa destaca, como se lê do dispositivo, que
o que caracteriza os serviços nacionais, diferentemente dos produtos manufaturados, não é a sua
prestação por empresários nacionais, mas o local de sua prestação,42 em território brasileiro.
Já este conceito é de mais simples assimilação, pois suficiente em si.
Por fim, em terceiro lugar, quanto ao atendimento das normas técnicas brasileiras,
Peixoto considera que seriam apenas as emanadas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT,43 enquanto Barbosa as estende aos regulamentos técnicos do Sistema
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial ou outras fontes produtoras de
normas técnicas,44 sendo esta última a interpretação que vai ao encontro do Decreto
regulamentar, in verbis:
Art. 2º [...]
VII – Normas técnicas brasileiras – normas técnicas produzidas e divulgadas pelos
órgãos oficiais competentes, entre eles a Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT e outras entidades designadas pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial – CONMETRO.

Certo é que a atual regulamentação dos dispositivos em comento, i.e., o Decreto
7.546, de 2011, optou por remeter a um outro e futuro Decreto quais normas técnicas brasileiras
serão aplicáveis aos produtos, serviços e seus respectivos grupos,45 o que não deixa de ser curioso,
um Decreto regulamentar remeter a outro Decreto sua própria regulamentação...
Voltando ao ponto, tem-se que para aquisições de produtos manufaturados e serviços,
o parâmetro a ser utilizado, a partir do qual seria dada a preferência, seriam, portanto, os produtos
manufaturados estrangeiros ou serviços estrangeiros.
Por conseguinte, a margem de preferência, ao menos para a hipótese de serviços,
somente pode vir a ser estipulada em licitações internacionais,46 nos termos do art. 42, da Lei de
Licitações, quando será possível sejam cotados serviços estrangeiros. É possível, a partir daí, que
41

Cf. elucida BARBOSA, D. B. Tratamento do capital estrangeiro desde a lei de 1962 até a Carta de 1988.
Disponível em: <denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/29.doc>. Acesso em: 21 abr. 2011.
42
BARBOSA, D. B. Licitação como instrumento de incentivo à inovação: o impacto da Lei nº 12.349/2010, op. cit.,
p. 28.
43
PEIXOTO, A. M. Medida Provisória nº 495/10: o que muda nas licitações? Boletim de Licitações e Contratos, São
Paulo, ano 23, n. 11, p. 1069-1072, nov. 2010.
44
BARBOSA, op. cit., p. 28.
45
Art. 5º O Decreto que estabelecer a margem de preferência discriminará a abrangência de sua aplicação e poderá
fixar o universo de normas técnicas brasileiras aplicáveis por produto, serviço, grupo de produtos e grupos de
serviços para os fins do disposto neste Decreto.
46
Nesse sentido também o entendimento de RIGOLIN, op. cit., p. 3 e MOTTA; BICALHO, op. cit., p. 11.
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surja um novo impasse, pois “o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do
comércio exterior”... O que, de certo, poderá tornar inviável sua aplicação. O tempo irá dizer.
A regulamentação da lei – e do Decreto! – terá, assim, um fundamental papel no
esclarecimento destas questões de grande complexidade e que são o cerne das alterações
promovidas na Lei de Licitações.
5.4 ESTUDOS EMBASADORES DA MARGEM DE PREFERÊNCIA
A margem de preferência deverá levar em conta diversos fatores para sua definição,
conforme o novo §6º, do art. 3º, in verbis:
§ 6º A margem de preferência de que trata o §5º será estabelecida com base em estudos
revistos periodicamente, em prazo não superior a 5 (cinco) anos, que levem em
consideração:
I - geração de emprego e renda;
II - efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais;
III - desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País;
IV - custo adicional dos produtos e serviços; e
V - em suas revisões, análise retrospectiva de resultados.

Fundamental, assim, como toda medida compensatória, a previsão de sua
periodicidade de revisão, no caso, em prazo não superior a 5 (cinco) anos, de sorte a avaliar a
evolução da atividade setorial que se queira privilegiar.
Estes estudos devem, ainda, considerar dois grupos de fatores: fatores positivos
(potencial de geração de emprego e renda, o efeito multiplicador sobre a arrecadação de tributos
e o potencial de desenvolvimento e inovação tecnológica)47 e fatores negativos (custo adicional
dos produtos e serviços e efeitos inversos dos fatores positivos na área de emprego e tributos).48
É, evidentemente, algo complexo este levantamento, a demandar atuação conjunta de
vários órgãos técnicos do Governo, quais sejam: o Ministério da Fazenda; do Planejamento,
Orçamento e Gestão; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; da Ciência e
Tecnologia e das Relações Exteriores (art. 9º, Decreto nº 7.546, de 2011)
Eis, assim, a já citada Comissão Interministerial de Compras Públicas – CI-CP, a
qual, in verbis:
[...] terá caráter temporário, com atribuições específicas atinentes à proposição e ao
acompanhamento da aplicação da margem de preferência para produtos manufaturados
nacionais e serviços nacionais e das medidas de compensação comercial, industrial,
tecnológica ou de acesso a condições vantajosas de financiamento, de que trata este Decreto.49

Certo, ainda, que tais estudos “serão elaborados a partir de informações oficiais, com
fundamento em métodos de reconhecida confiabilidade técnica, podendo-se utilizar, de maneira
complementar, informações de outras fontes, de reconhecida idoneidade e especialização
técnica” (art. 8º, §2º).

47

Esta a redação do Decreto nº 7.546, de 2011, em seu art. 8º, §1º.
Cf. BARBOSA, op. cit., p. 29.
49
Art. 7º, parágrafo único, do Decreto nº 7.546, de 2011.
48
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Como já acima dito, tais estudos, acabam por eliminar a discricionariedade na medida
em que identificam, com alto grau de concretude, quais produtos e serviços devem ser
beneficiados com a margem de preferência e em que proporção. Esta, salvo melhor juízo, a
percepção que tenho da leitura da norma, de forma a mais bem atender ao interesse público.
5.5 MARGEM DE PREFERÊNCIA ADICIONAL
O novo §7º, do art. 3º, prevê também uma margem de preferência adicional para os
produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação
tecnológica no país.
Esta margem adicional, no entanto, nos termos do §8º, do mesmo artigo, deverá
manter-se limitada ao teto de 25% sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços
estrangeiros.
Dessa forma, o Poder Executivo Federal ao estabelecer os produtos, serviços, grupos
de produtos e grupos de serviços a serem beneficiados com a margem de preferência, deverá
prever que se estes mesmos produtos ou serviços redundarem em desenvolvimento e inovação
tecnológica terão um percentual de preferência adicional.
A regulamentação da matéria pelo Decreto Regulamentar esclarece:50
Margem de preferência adicional – margem de preferência cumulativa com a prevista no
inciso I do caput [Margem de preferência normal], assim entendida como o diferencial
de preços entre produtos manufaturados nacionais e serviços nacionais, resultantes de
desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País, e produtos manufaturados
estrangeiros e serviços estrangeiros, que permite assegurar preferência à contratação de
produtos manufaturados nacionais e serviços nacionais.

Mais uma vez, caberá a CI-CP a definição também desta margem adicional.
5.6 DEFINIÇÃO DA MARGEM DE PREFERÊNCIA POR ATO DO PODER
EXECUTIVO FEDERAL
A nova Lei nº 8.666, de 1993, a partir de sua alteração, passa a demandar vasta
regulamentação, como tantas vezes acima dito. Assim, inadequada a aplicação imediata de seus
termos antes que se tenha tal regulamentação, conforme já decidiu o Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, no exame prévio do edital de licitação da Prefeitura de Bastos, que já previa a
margem de preferência, basicamente repetindo o texto legal.51
De fato, há em cinco dispositivos a remissão a um futuro ato do Poder Executivo
Federal (art. 3º, §§8º, 11 e 12 e art. 6º, XVII e XVIII). E em que pese estes dispositivos não se
referirem a decreto, a doutrina, de forma unânime,52 considera ser este o ato normativo mais
adequado à regulamentação do texto legal, a teor de sua definição constante do art. 84, IV, CRFB,
de 1988.
50

Art. 2º, II, do Decreto nº 7.546, de 2011.
Disponível em: <http://www.tce.sp.gov.br/TCs-153-002-11-e-252-002-11-margem-preferencia.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2011.
52
Assim o afirmam Lima, Peixoto, Rigolin, Sampaio e Stroppa nas obras já citadas.
51
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Sampaio chega a afirmar que não se vislumbra outro ato capaz de objetivar a fiel
execução das leis, além do Decreto.53
Evidentemente, o poder regulamentar é privativo do Chefe do Poder Executivo. Mas,
ainda no âmbito da função normativa do Estado, cabe reconhecer a importância do poder
regulatório. O fundamento, também de índole constitucional, para tanto é o art. 87, parágrafo
único, II, que estabelece a competência dos Ministros de Estado para expedir instruções para a
execução das leis, decretos e regulamentos. Conforme leciona Carvalho:54
Não se ignore que, modernamente, além do poder regulamentar, é cotidiano o exercício
do poder regulatório por órgãos da Administração Direta e entidades da Administração
Indireta federais, estaduais, distritais e municipais. Nenhum deles está investido do
poder de editar normas que inovem na ordem jurídica. Apenas pormenorizarem
tecnicamente os ditames legais e constitucionais, ao estabelecer comandos abstratos e
genéricos que incidirão na realidade cada vez em que nela se reproduza a hipótese
normativa.

Em meu modesto entender, a definição dos produtos, serviços, grupos de produtos e
serviços beneficiários da margem de preferência seria mais facilmente estabelecida em
Instruções, por exemplo, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ou,
ainda melhor, Deliberações da CI-CP, por se tratar de “normas mais diretas, adequadas às
especificidades da nova realidade social.”55
Entretanto, não foi esta a opção do Poder Executivo Federal, centralizando, uma vez
mais, a expedição de novos e específicos atos regulatórios sobre a margem de preferência. Nesse
sentido os arts. 3º e 5º, in verbis:
Art. 3º Nas licitações no âmbito da administração pública federal será assegurada, na
forma prevista em regulamentos específicos, margem de preferência, nos termos
previstos neste Decreto, para produtos manufaturados nacionais e serviços nacionais
que atendam, além dos regulamentos técnicos pertinentes, a normas técnicas brasileiras,
limitada a vinte e cinco por cento acima do preço dos produtos manufaturados
estrangeiros e serviços estrangeiros.
Art. 5º O Decreto que estabelecer as margens de preferência discriminará a abrangência
de sua aplicação e poderá fixar o universo de normas técnicas brasileiras aplicáveis por
produto, serviço, grupo de produtos e grupo de serviços para os fins do disposto neste
Decreto. (destaques acrescidos)

A CI-CP passou a ter, então, uma função meramente propositiva, tendo por
competência “elaborar proposições normativas” (art. 8º, I, do Decreto), leia-se proposta de Decreto.
Portanto, é de se considerar que o advento do Decreto nº 7.546, de 2011, a questão
da margem da margem de preferência não chegou a ser finalmente equacionada, pois, como
destaca Ricardo Sampaio:56
[...] enquanto não forem editados os decretos específicos, indicando a margem de
preferência, os produtos ou serviços nacionais beneficiados e as demais condições para

53

SAMPAIO, op. cit., p. 2.
CARVALHO, op. cit., p. 306.
55
Idem, ibidem, p. 307.
56
SAMPAIO, R. A. Decreto nº 7.546/11 – Regulamenta (um pouco) a preferência a produtos e serviços nacionais nas
licitações. Disponível em: <http://www.zenite.blog.br/?p=1664>. Acesso em: 4 ago. 2011.
54
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a aplicação dessas medidas, não será possível prever nos editais a concessão dessa
espécie de preferência. Daí porque, o Decreto nº 7.546/11 regulamentou (um pouco) a
concessão de preferência a produtos e serviços nacionais, mas ainda falta regulamentar
(mais um pouco) o assunto para aplicá-lo nas licitações.

Mas, uma coisa é certa, a regulamentação específica virá sob a forma de Decreto,
mais um, infelizmente.
5.7 HIPÓTESE DE NÃO APLICAÇÃO DA MARGEM DE PREFERÊNCIA
No caso da indisponibilidade da provisão doméstica, não haverá aplicação da margem
de preferência, conforme dispõe o §9º, do art. 3º, in verbis:
§ 9º As disposições contidas nos §§ 5º e 7º deste artigo não se aplicam aos bens e aos
serviços cuja capacidade de produção ou prestação no País seja inferior:
I - à quantidade a ser adquirida ou contratada; ou
II - ao quantitativo fixado com fundamento no § 7º do art. 23 desta Lei, quando for o
caso.

Evidentemente deverá haver produção suficiente dos produtos ou capacidade de
prestação dos serviços sob pena de se tornar imprestável a margem de preferência. Rigolin57
afirma que a lei proíbe o benefício quando se sabe, de antemão, a impossibilidade de atendimento
à demanda doméstica dos produtos e serviços nacionais.
Aliás, ociosa a regra, vez que vale o brocardo: ad impossibilia nemo tenetur!58
5.8 BENS E SERVIÇOS ORIGINÁRIOS DO MERCOSUL
A margem de preferência prevista no §5º, embora faça menção a produtos e serviços
nacionais, é também extensível aos bens e serviços originários do Mercosul. Esta é a previsão do
§10, do art. 3º, que assim dispõe, in verbis:
§10. A margem de preferência a que se refere o §5º poderá ser estendida, total ou
parcialmente, aos bens e serviços originários dos Estados Partes do Mercado Comum do
Sul – Mercosul.

Note-se que tal extensão não atinge a preferência adicional prevista no §7º, atinente
aos produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação
tecnológica realizados no País, mas somente os produtos manufaturados e serviços.
A Exposição de Motivos dá a seguinte justificativa para a previsão:
A inclusão do §10 ao artigo 3º da Lei nº 8.666, de 1993, visa assegurar estrita
observância às disposições acordadas pelo Brasil no âmbito do Protocolo de
Contratações Públicas do MERCOSUL. É importante registrar que o aludido Protocolo
não foi ainda ratificado pelo Senado Federal, razão pela qual a redação proposta
subordina a aplicação da margem de preferência referenciada nos §§5º e 6º, à efetiva
internalização do Protocolo, nos limites do território nacional. Ressalte-se, ademais, que
a medida coaduna-se ao disposto no Parágrafo Único do artigo 4º da Constituição
Federal, que preceitua a implementação de ações voltadas à integração econômica,
57
58

RIGOLIN, op. cit., p. 865.
“Ninguém está obrigado ao impossível.”
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política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma
comunidade latino-americana de nações. [...]

Peixoto, embora reconheça a importância da busca por integração do mercado
brasileiro com novos mercados, aponta por um possível problema que poderá advir da aplicação
do dispositivo:
Considerando que seja efetivada essa margem de preferência, acredito que o momento
privilegiado de crescimento econômico brasileiro, por um lado, poderá permitir que
empresas nacionais interessadas em comercializar seus produtos e serviços em outros
países levem conhecimento (transferência de tecnologia) e desenvolvimento, mas, por
outro lado, os licitantes e o próprio governo local poderão sentir-se prejudicados com a
“invasão” ao seu mercado; reciprocamente, os licitantes brasileiros poderão ficar
insatisfeitos por ter de dividir espaço nas concorrências nacionais com licitantes
estrangeiros. É um caso que merece o debate. (destaques acrescidos).

Assim, uma vez mais, só o tempo dirá das vantagens do sistema adotado.
5.9 MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO
O §11, acrescido ao art. 3º, dispõe sobre as medidas de compensação, nos seguintes
termos, in verbis:
§ 11. Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão,
mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado
promova, em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou
daqueles por ela indicados a partir de processo isonômico, medidas de compensação
comercial, industrial, tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento,
cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo federal.

A Exposição Motivos justifica ser esta uma prática comumente adotada em outros
países. De fato, conforme destaca o Professor Aire Reich, numa análise do Acordo Plurilateral
sobre Contratações Públicas (Agreement on Government Procurement – GPA),59 da Organização
Mundial de Comércio – OMC,60 as compensações (offsets) são objetivos secundários das
contratações públicas.
Este documento plurilateral define as compensações como:
[...] medidas para estimular o desenvolvimento local ou melhorar a balança comercial,
por meio de prescrições relativas a conteúdo nacional, licenças para utilizar tecnologia,
investimentos, troca direta de produtos [countertrade] e outras análogas.61
59

REICH, A. The new text of the agreement on government procurement: an analysis and assessment Bar Ilan
University Public Law and legal theory working paper, nº 03-09, jan. 2009. Disponível em:
<http://ssrn.com/abstract=1326620>. Acesso em: 25 abr. 2011.
60
O Brasil não figura como signatário desse Acordo.
61
No original: “measures to encourage local development or improve the balance-of-payments accounts by means
of domestic content, licensing of technology, investment requirements, counter-trade or similar requirements”.
Disponível em: < http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gpa_overview_e.htm>. Acesso em: 25 abr. 2011.
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No sistema pátrio, Bittencourt62 noticia serem tais contrapartidas prática comum para
aquisição de materiais de defesa pelas Forças Armadas brasileira junto a fornecedores
estrangeiros.63 Nesse sentido, indica o regramento estabelecido pela Portaria Normativa nº 764, de
27.12.02, que aprova a política e as diretrizes de compensação comercial, industrial e tecnológica
do Ministério da Defesa.
Os objetivos dessas medidas na alteração à Lei de Licitações vêm explicitados na
Exposição de Motivos, visando a: (i) ampliação do investimento direto estrangeiro; (ii) aumento
da competitividade e da produtividade da indústria nacional; (iii) acesso a novas tecnologias e a
ampliação do domínio do conhecimento tecnológico; (iv) abertura de novos mercados; (v)
desenvolvimento da indústria nacional; (vi) aumento da participação de bens e serviços nacionais
no mercado externo; (vii) promoção do equilíbrio ou superávit da balança comercial. Ou seja,
exatamente aqueles previstos no GPA, acima citado, e bem semelhante ao previsto na Portaria do
Ministério da Defesa.64
Conforme previsão do Decreto nº 7.546, de 2011, assim restou consignado, in verbis:
III - Medida de compensação industrial, comercial ou tecnológica - qualquer prática
compensatória estabelecida como condição para o fortalecimento da produção de bens,
do desenvolvimento tecnológico ou da prestação de serviços, com a intenção de gerar
benefícios de natureza industrial, tecnológica ou comercial concretizados, entre outras
formas, como:
a) coprodução;
b) produção sob licença;
c) produção subcontratada;
d) investimento financeiro em capacitação industrial e tecnológica;
e) transferência de tecnologia;
f) obtenção de materiais e meios auxiliares de instrução;
g) treinamento de recursos humanos;
h) contrapartida comercial; ou
i) contrapartida industrial;

Certo, ainda, que tais medidas de compensação, quando de caráter tecnológico,
deverão ser promovidas, prioritariamente, no setor de competência do contratante (art. 8º, §4º).
62

BITTENCOURT, op. cit., p. 871.
No mesmo sentido, aliás, o boletim Biblioteca Informa nº 2079, da autoria de Ricardo Pagliari Levy. Disponível
em: <http://www.pinheironeto.com.br/upload/tb_pinheironeto_artigo/pdf/211009095429anexo_bi2079a.pdf>.
Acesso em: 25 abr. 2011.
64
Art. 2º A Política de Compensação Comercial, Industrial e Tecnológica do Ministério da Defesa tem os seguintes
objetivos: I – promoção do crescimento dos níveis tecnológicos e qualitativos das indústrias de defesa, com a
modernização dos métodos e processos de produção e aquisição de novas tecnologias, visando ao estado da arte; II
– fomento e fortalecimento dos setores do Ministério da Defesa, criando condições para aperfeiçoamento das
indústrias de defesa e da sua base tecnológica, visando a aumentar suas cargas de trabalho, e também a permitir a
competitividade no mercado internacional; III – ampliação do mercado de trabalho, mediante a criação de novas
oportunidades de emprego de alto nível tecnológico, através da especialização e do aperfeiçoamento dos recursos
humanos dos setores de interesse; IV – obtenção de recursos externos, de toda ordem, diretos e indiretos, para elevar
a capacitação industrial e tecnológica dos setores de interesse da área de defesa; e V – incremento da nacionalização
e a progressiva independência do mercado externo, no que diz respeito a produtos de defesa.
63
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5.10 SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
CONSIDERADOS ESTRATÉGICOS
Já o §12, do art. 3º, prevê, in verbis:
§12. Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento dos
sistemas de tecnologia de informação e comunicação, considerados estratégicos em ato
do Poder Executivo federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com
tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o processo produtivo
básico de que trata a Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001.

O que se entende por sistemas de tecnologia de informação e comunicação
considerados estratégicos está previsto no novo inciso XIX, do art. 6º, in verbis:
XIX - sistemas de tecnologia de informação e comunicação estratégicos - bens e
serviços de tecnologia da informação e comunicação cuja descontinuidade provoque
dano significativo à administração pública e que envolvam pelo menos um dos seguintes
requisitos relacionados às informações críticas: disponibilidade, confiabilidade,
segurança e confidencialidade.

Nessa hipótese, o favorecimento à indústria nacional dá-se não com a margem de
preferência, conforme previsto nos §§5º a 8º, mas com a própria restrição do universo de
licitantes, afastando, a princípio, a possibilidade de realizar-se uma licitação internacional.65
A razão desse tratamento diferenciado seria o de “mitigar a dependência de bens e
serviços sobre os quais se tenha baixa gestão do conhecimento”, além do próprio
desenvolvimento do segmento de tais tecnologias no Brasil, como constou da Exposição de
Motivos.
Esta prática, focada na proteção dos interesses essenciais de segurança, é admitida
também no âmbito internacional, como previsto no Art. XXI do Acordo Geral da OMC, como
destaca Barbosa.66
Diferentemente da necessidade de um Decreto específico para regulamentação do
dispositivo, ao menos no que deverá ser entendido como estratégico, restou consignada a previsão
de um ato conjunto dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, de Ciência e Tecnologia
e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (art. 10, do Decreto nº 7.546, de 2011).
5.11 PUBLICIDADE DOS FAVORECIDOS
Importante medida visando a assegurar um mínimo de transparência na concessão de
margem de preferência ou contratação favorecida, há previsão de divulgação pela internet, a cada
exercício financeiro, da relação das contratadas com base no art. 3º, §§5º, 7º, 10, 11 e 12.
Ao que parece os primeiros comentaristas da lei deram pouca atenção ao dispositivo.
Não se sabe se por considerar inócua a medida, ou por demasiadamente evidente, a dispensar
maiores comentários.
65
66

Cf. RIGOLIN, op. cit., p. 865.
BARBOSA, op. cit., p. 34.
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De minha parte, considero que a medida vai ao encontro de uma democracia
administrativa,67 com o controle da conduta dos governantes pelo povo a partir da visibilidade das
ações daqueles.68
5.12 NOVA HIPÓTESE DE DISPENSA
As hipóteses de dispensa de licitação, infelizmente, não param de crescer.
Enquanto a Lei nº 8.666, de 1993, em sua versão original, apresentava apenas os
incisos I a XV, hoje já se tem até o inciso XXXI. Ou seja, em pouco mais de 17 anos de existência,
dobrou as hipóteses em que o Poder Público reputa por viável, mas inconveniente ao interesse
público, a instauração do certame.
A alteração do inciso XXI não chega a ser nova, pois já inserido pela Lei nº 9.648, de
1998. A mudança recente foi a inserção do termo “insumos”, deixando o dispositivo com o
seguinte conteúdo: “para a aquisição de bens e insumos destinados exclusivamente à pesquisa
científica e tecnológica com recursos concedidos pela Capes, pela Finep, pelo CNPq ou por
outras instituições de fomento a pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico.”
Sampaio lembra que “como a Lei nº 8.666/93 não define o que se deve entender por
insumos, essa alteração tende a produzir efeito discreto.”69
A novidade efetiva vem com o inciso XXXI que se refere às contratações visando ao
cumprimento do disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2.12.2004, que dispõe sobre
incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.
Conforme previsto na Exposição de Motivos, tem-se:
Com referência às alterações postuladas no artigo 24 da Lei nº 8.666, de 1993, cumpre
ressaltar que a inserção do inciso XXXI visa agregar ao rol de eventos que ensejam a
dispensa de licitação ações de estímulo e apoio à construção de ambientes especializados
e cooperativos de inovação, na forma prevista nos artigos 3º, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973,
de 2 de dezembro de 2004, devendo contemplar: (i) a constituição de alianças
estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas
nacionais, Instituições Científicas e Tecnológica - ICT e organizações de direito privado
sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento; (ii) o
compartilhamento e utilização de laboratórios de ICTs, segundo termos definidos em
contrato ou convênio; (iii) a participação minoritária da União e suas entidades
autorizadas no capital de empresa privada de propósito específico, que vise ao
desenvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos para obtenção de produto ou
processo inovadores; e (iv) a contratação por órgãos e entidades da administração
pública de empresa, consórcio de empresas e entidades nacionais de direito privado sem
fins lucrativos, visando à realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento que
envolvam risco tecnológico, para a solução de problema técnico específico ou obtenção
de produto ou processo inovador.

Embora Justen Filho considere o inciso XXXI mais propriamente uma hipótese de
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Cf. MEDAUAR, O. Direito administrativo moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 147.
Cf. Celso Lafer, citado por MEDAUAR, idem, ibidem.
69
SAMPAIO, op. cit.
68
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inexigibilidade “em virtude de inviabilidade de competição,”70 fato é que a matéria fora tratada
como dispensa, devendo observar os termos do art. 26, da Lei de Licitações para seu
processamento.
Rigolin, ainda, adverte para a devida cautela na aplicação do dispositivo, à vista das
despesas “extraordinariamente vastas” que poderão ocorrer sob alegação de enquadramento nas
hipóteses da Lei de Inovações,71 Mais uma vez, o controle interno e externo deverão atuar para
verificação das justificativas apresentadas.
5.13 PRAZOS CONTRATUAIS AMPLIADOS
O art. 57, da Lei de Licitações, ganhou, também, um novo inciso para prever a
possibilidade de prazos mais amplos, de 120 (cento e vinte) meses, para os contratos firmados
que levem em conta questões de segurança nacional e de temas de interesse tecnológico.
A previsão, assim, abarca os incisos IX (quando houver possibilidade de
comprometimento da segurança nacional), XIX (compras de material de uso pelas Forças
Armadas), XXVIII (bens e serviços, produzidos ou prestados no País, que envolvam,
cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional) e XXXI (contratações da Lei
nº 10.973, de 2004, Lei de Inovação).
A justificativa trazida na Exposição de Motivos é, de um lado, a exigência de vultosos
investimentos pelo agente privado e, de outro, o interesse público de viabilizar a infraestrutura de
produção privada de caráter estratégico.
6. CONCLUSÃO
O presente artigo propôs dar uma visão geral da Lei de Licitações, após a sua última
e mais drástica alteração, a partir da Lei nº 12.349, de 2010. Como tentei salientar ao longo do
texto, algumas interpretações podem ser tidas futuramente como prematuras, por anteceder a
regulação total e específica da matéria, na ausência, ainda, dos necessários atos do Poder
Executivo Federal, em que pese a existência de um Decreto Regulamentar...
De qualquer forma, ao menos como primeiras conclusões sobre a alteração da Lei de
Licitações em nome do desenvolvimento nacional, pode-se destacar:
1. A Lei nº 12.349, de 2010 decorre da conversão em lei da MP nº 495, de 2010, o
que, de certo modo, macula sua origem, por não ser este instrumento normativo
(medida provisória) o adequado para as alterações processadas.
2. Ainda assim, o objeto da alteração, que é frisar o caráter regulatório das licitações
para a promoção do desenvolvimento nacional, como um direito fundamental de índole
constitucional, é válido e corresponde, inclusive, ao que vem sendo praticado em outros
países, principalmente em razão do enorme poder de compra dos Governos;
70
71

JUSTEN FILHO, op. cit., p. 509.
RIGOLIN, op. cit., p. 867.
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3. As preferências estabelecidas aos produtos e serviços nacionais não ofendem à
isonomia, uma vez que fincadas em restrições objetivas, visando ao atendimento de
objetivos assegurados constitucionalmente, sendo, portanto, suficientemente
justificadas;
4. Havendo, como há, um objetivo fundamental da República a ser perseguido, qual
seja, o desenvolvimento nacional, e em face da regulamentação dos dispositivos
conforme exigido na própria norma, não haverá possibilidade de considerar
discricionária a adoção de seus preceitos, estando o Administrador a tudo vinculado
a seu efetivo cumprimento;
5. Tal vinculação atinge também a necessidade do estabelecimento de licitações
internacionais, mormente no que tange à margem de preferência prevista no art. 3º,
§5º, em razão do parâmetro de preços estar referido a similares estrangeiros;
6. De qualquer forma, prematura e inadequada é a adoção imediata, pura e simples,
dos dispositivos da lei nos editais de licitação, tendo em vista a necessidade de
exercício de função normativa pelo Poder Executivo Federal, que demandará a
expedição de decretos específicos, após proposta normativa da CI-CP.
7. Somente o tempo e a prática dirão do efetivo êxito das alterações processadas na
Lei de Licitações, em razão das dificuldades iniciais vislumbradas na sua aplicação.
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo pretende analisar em que medida é adequado o procedimento de
mandado de segurança para veicular pedidos de fornecimento de medicamentos em face do
Estado, termo pelo qual se designam, neste trabalho, quaisquer dos entes políticos.1
Desde logo, esclarece-se que não se adentrará no mérito do alcance da obrigação
estatal prevista no art. 196, caput, da Constituição da República (CR/88)2 ou da legitimidade de
o Poder Judiciário interferir na formulação e execução das políticas públicas de saúde, para tão
somente analisar se a via estreita procedimental do mandado de segurança seria adequada para se
buscar o fornecimento de medicamentos.
Inicialmente, pretende-se analisar as características e limitações do procedimento do
mandado de segurança, para, em seguida, à luz do regramento do direito probatório e dos direitos
fundamentais processuais, responder ao tema-problema proposto.
*

Procurador do Estado de Minas Gerais. Advogado. Especialista (Pós-graduação ‘lato sensu’) em Direito Processual
pelo Instituto de Educação Continuada da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (IEC PUC MINAS).
1
União, Estados Municípios e o Distrito Federal.
2
A doutrina nacional vem buscando delimitar o alcance da obrigação estatal de promover a saúde e de outros direitos
sociais, conferir a respeito, por exemplo, a obra de: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (Org.).
Direitos sociais: fundamentos, judicialização e direitos sociais em espécie. Igualmente a jurisprudência se debruça
sobre o tema. Em 2009 o Supremo Tribunal Federal promoveu audiência pública que contou com a participação de
diversos seguimentos da sociedade e do governo. Em seguida o mesmo tribunal, em acórdão de março de 2010,
decidiu pedido de suspensão de tutela antecipada, lançando bases para delimitação da interpretação do direito
constitucional à saúde. (Cf. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Suspensão de Tutela Antecipada – STA - nº 175)
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2. CARACTERÍSTICAS E LIMITAÇÕES DO MANDADO DE SEGURANÇA
O mandado de segurança é ação civil prevista na Constituição da República (art. 5º
XXXV), de procedimento especial, com a finalidade de corrigir atos ou omissões de autoridades
públicas contrários ao direito.
A especialidade do procedimento do mandado de segurança está na celeridade obtida
pela eliminação da fase probatória. Com isso não se quer dizer que o writ prescinda de provas
para a sua procedência, posto que a cognição do mandado de segurança é exauriente,3 mas que tal como ocorre com o habeas corpus – somente é admitida para a sua instrução a prova
documental produzida pelas partes.4
Conforme anota Érico Andrade:
Desde o nascimento, o mandado de segurança sempre se mostrou impregnado pela
técnica do habeas corpus – chegando, inclusive, a ser denominado habeas corpus civil
-, de modo que seu procedimento especial, diferenciado, baseava-se naquele remédio
penal: celeridade obtida, principalmente, pela eliminação da fase probatória,
transformando-se em procedimento nitidamente documental, com a utilização da prova
pré-constituída, [...].5

Assim, para se garantir a celeridade do procedimento do mandado de segurança, não
é cabível a produção de outras provas no seu curso além da prova documental. Consolidando essa
característica do mandado de segurança, a doutrina fixou que direito líquido e certo deve ser
entendido como a existência da demonstração através da prova documental dos fatos
constitutivos do direito do impetrante.6
Dessa forma, a falta de prova dos fatos deve conduzir a denegação da ordem pleiteada
no mandado de segurança. Entretanto, a denegação por insuficiência de provas não impedirá que a
parte interessada ingresse novamente em Juízo, renovando a sua pretensão pela via apropriada, como
expressamente prevê o art. 19 da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança em vigor).7
3

MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela cautelar e tutela antecipatória, p. 28.
A lei que regulamenta o mandado de segurança (Lei nº 12.016/2009) prevê de maneira excepcional a possibilidade
de se demonstrar o alegado através da prova documental que se encontre em repartição pública ou na posse de
autoridade e de terceiros, caso em que o juiz ordenará ao possuidor a exibição desse documento. (art. 6º §1º).
5
ANDRADE, Érico. O mandado de segurança: a busca da verdadeira especialidade: proposta de releitura à luz da
efetividade do processo, p. 1. No mesmo sentido: BUENO, Cassio Scarpinella. Mandado de Segurança: comentários
às Leis nº 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66, p. 15.
6
Cf. BUENO, op. cit., p.15-18; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo, p. 337-339. É
verdadeiro que a expressão direito líquido e certo admite outras acepções e é muitas vezes utilizada em sentido
diverso do fixado pela doutrina majoritária. Hely Lopes Meirelles, em obra clássica sobre o mandado de segurança
já reconhecia a impropriedade da expressão para designar a existência de provas suficientes para o julgamento da
impetração: “[direito líquido e certo] é um conceito impróprio – e mal-expresso – alusivo à precisão e comprovação
do direito quando deveria aludir à precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse
direito” (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção e “habeas data”, p.29). A
jurisprudência também vacila na utilização da expressão direito líquido e certo, ora aplicando a locução no sentido
processual, para extinguir o mandado de segurança por falta de provas suficientes, ora lançando mão da expressão
para resolver o mérito da impetração. Inclusive, em razão da utilização da expressão em múltiplos sentidos, diante
de uma decisão que denega a segurança por “falta de direito líquido e certo”, o intérprete deverá analisar o conteúdo
do julgado para verificar se houve ou não resolução do mérito da impetração (BUENO, op. cit., p. 18).
7
Art. 19. Lei nº 12.016/2009. A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança, sem decidir o mérito, não
impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais.
4
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Como bem assinala Cândido Rangel Dinamarco, a legitimidade da eliminação da fase
probatória no mandado de segurança está relacionada com a possibilidade de renovação da
demanda denegada por falta de provas, através da via ordinária:
No processo de mandado de segurança excluem-se de modo absoluto as testemunhas e
a prova testemunhal, bem como qualquer perícia – mas a legitimidade dessa fórmula é
resguardada pela ressalva de que a denegação do writ por falta de prova não é suscetível
de tornar-se imutável por força da coisa julgada material.8

Como se vê, o procedimento célere do mandado de segurança não permite a produção
de outras provas além da prova documental. Essa característica intrínseca ao seu procedimento
restringe necessariamente a sua aplicabilidade, isto é, nos casos em que a prova documental seja
insuficiente e que seja necessário para a demonstração do alegado a produção de prova oral e
pericial, inadequada será a via escolhida pela parte impetrante.9
A partir dessas considerações elementares sobre as suas características
procedimentais, analisar-se-á se o mandado de segurança mostra-se adequado para veicular
pedidos de medicamentos em face do Estado.
3. DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO IMPETRANTE PARA
OBTENÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FACE DO ESTADO
Nos termos do art. 333 do Código de Processo Civil (CPC/73), em regra, o ônus da
prova se divide da seguinte forma: ao autor cabe provar os fatos constitutivos do seu direito,
enquanto ao réu toca provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
A produção da prova do alegado, ademais, deve ocorrer dentro do processo com
observância do contraditório e das regras do direito probatório: normas que condicionam a produção
e apreciação da prova pelo julgador, de acordo com a clássica lição de Francesco Carnelutti:
[P]ara o conhecimento do fato controvertido, o juiz não pode servir-se mais que de
percepções obtidas de determinado modo;
[Bem como,] o juiz não pode servir-se livremente dos fatos assim percebidos para suas
deduções, senão que deve utilizá-los de acordo com determinadas regras.10
8

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. v.3, p. 48.
ANDRADE, Érico, op. cit, p. 380.
10
CARNELUTTI, Francesco. A prova civil, p. 45. No mesmo sentido, a atual assertiva de Rosemiro Pereira Leal:
“Quando se fala em instituto jurídico da prova, numa concepção sistemática, entende-se que, por lei escrita, são
constituídos juízos lógicos compatíveis dentro dos quais há de se operar o raciocínio do intérprete do direito, como
esquema de incidência e aplicação da lei” (Teoria geral do processo, p. 200). Reforçando a idéia de que a produção
da prova somente pode ocorrer dentro do previsto no regramento legal, está a explicação de Francesco Carnelutti:
“Não importa que às vezes, ou melhor dito, na maioria das vezes, dita finalidade [busca segura e econômica da
realidade] se alcance praticamente, no sentido de que a utilização dos meios jurídicos da busca conduza ao mesmo
resultado que se alcançaria com a utilização dos puros meios lógicos, de tal maneira que a determinação formal
obtida mediante àqueles se corresponda com a verdade material descoberta mediante estes: trata-se, em todo caso,
de uma coincidência por completo contingente e não necessária diante da ordem jurídica, que prescreve a posição de
um fato na sentença, não quando seja verdadeiro, senão quando tenha sido determinado com os meios legais” (op.
cit., p. 49).
9
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Com efeito, o objetivo do processo não é o descobrimento da verdade, o que
permitiria, em tese, a utilização de todos os meios (lícitos e ilícitos) para o alcance desse escopo.
A finalidade do processo é simplesmente a preparação do provimento jurisdicional,11 de maneira
que, de acordo com Carlo Furno, a verdade serve ao processo desde que o permita atingir seu
fim12. Assim, o estabelecimento da verdade deve ser um resultado desejado, mas não é garantida
a sua consecução na instrução processual.13
Assim, para se permitir que o processo atinja seu fim de maneira segura e econômica,
existem as regras legais que dispõem sobre os meios de prova e sua eficácia probatória, conforme
explica Francesco Carnelutti,
[T]odos os limites ao poder de busca do juiz se inspiram fundamentalmente no propósito
de utilizar as experiências acumuladas para eliminação de erros (segurança da busca) ou
de atos supérfluos (economia da busca), os quais seriam possíveis se a busca fosse livre.14

Com base nessas premissas (segurança e economia) as regras legais que disciplinam
a produção e apreciação das provas utilizam de técnicas lógicas formuladas a partir do que
normalmente acontece, para garantir a produção probatória e a visibilidade15 imparcial e objetiva
das alegações controvertidas no processo.
Nesse passo, importa esclarecer que a utilização das regras de experiência pelo juiz
conforme previsto no art. 335 do CPC/73, é subsidiária, isto é, somente é cabível quando não
houver norma legal específica que regule a eficácia probatória de um instrumento de prova.16
Igualmente, a simples invocação da regra do livre convencimento do juiz prevista no art.
131 do CPC/73 não tem o condão de impedir a aplicação dos demais dispositivos legais relativos à
valorização das provas. O sistema processual brasileiro de valorização da prova - como a generalidade
dos sistemas contemporâneos - combina o princípio do livre convencimento do julgador com elementos
de prova legal,17 que corresponde à valorização predefinida em lei, a partir da experiência do legislador.18
11

GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica processual e teoria do processo, p. 179.
Nas palavras de Carlo Furno: “questo rapporto [entre verdade e processo] può formularsi dicendo che la verità in
tanto serve al processo in quanto ne rende raggiungibile il fine” (Contributo alla prova legale, p. 10).
13
Com efeito, o direito, como conjunto de regras deontológicas, preocupa-se primordialmente com o acertamento das
situações litigiosas e potencialmente litigiosas, e, nesse afã, valoriza antes o comportamento sincero e leal das partes
envolvidas que o estabelecimento da verdade material. Vale transcrever a respeito, a preciosa lição de João Baptista Villela:
“O direito não se preocupa, em primeira linha com a verdade. E a razão é simples: O seu discurso e a sua práxis não se
desenvolvem na objetividade do ser, senão na intersubjetividade das prestações. Fundamental, sim, é a sinceridade, valor
moral que deitam raízes não apenas a boa-fé objetiva e a subjetiva, por exemplo, mas também muitas outras construções
do direito público e do direito privado. Ora, a sinceridade não é um valor caudatário da verdade. Quem emite um juízo de
realidade (expressão preferível a declaração de verdade, que comparece no livro) pode estar redondamente equivocado e,
não obstante, agindo rigorosamente segundo o direito. Para ir mais longe se sintetizar tudo: a fraude não é um pecado contra
a verdade; é um pecado contra a lealdade ou a sinceridade” (Prefácio, p. XII). Ainda conforme Dinamarco: “Todo o direito
– especialmente o processual – opera em torno de certezas, probabilidades e riscos, sendo que as próprias ‘certezas’ não
passam de probabilidades muito qualificadas e jamais são absolutas porque o espírito humano não é capaz de captar com
fidelidade e segurança todos os aspectos das realidades que o circundam” (op. cit. p., 115).
14
CARNELUTTI, Francesco, op. cit., p. 48.
15
Rosemiro Pereira Leal argutamente observa que “[a] prova é fator de visibilidade da argumentação jurídica”
(LEAL, op. cit., p. 207).
16
CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. Comentários ao Código de Processo Civil, p. 30-31 e PONTES DE
MIRANDA, Francisco Cavalcante. Comentários ao Código de Processo Civil, p. 280-281.
17
Nesse sentido SILVA, Ovídio A. Baptista. Curso de processo civil, p. 332. v.1
18
FURNO, Carlo, op. cit., p. 148.
12
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O livre convencimento do juiz, não é, pois, tão livre assim: a liberdade do julgador
somente pode ser aplicada em caráter subsidiário, porquanto está limitada às regras legais
específicas sobre a valorização das provas.
Dessa forma, não se pode concordar com a colocação de Dinamarco quando afirma
que os dispositivos que especificam regras sobre a eficácia probatória dos documentos “são
menos imperativas ou vinculativas do que parecem” e que “seriam na maioria dispensáveis,
porque a livre interpretação das provas pelo juiz é suficiente para produzir em cada caso os
desejáveis resultados racionais que elas indicam.”19
Ora, as regras legais sobre a prova são imperativas e devem ser observadas, pois
funcionam como qualquer outra regra.20 Não significa dizer que tais regras sejam absolutas, pois
nenhuma regra o é, mas que não podem ser superadas com a pura e simples invocação da
liberdade de apreciação da prova pelo julgador (livre convencimento). Tais regras, como ocorre
com todas as demais, para serem superadas requerem um grande ônus argumentativo para
demonstrar a sua inaptidão para regular uma dada situação concreta.21
O que se defende, portanto, é que as regras legais sobre a apreciação da prova não são
menos cogentes, mas que, como qualquer outra regra, devem ser observadas por garantir uma
solução previsível, eficiente e geralmente equânime,22 somente podendo ser superadas em
situações excepcionais, consistentemente motivadas.
Assim, considerando que a formação e apreciação do conjunto probatório deve ser
feita a partir das normas jurídicas vigentes que condicionam a atuação do julgador, procurar-se-á
identificar que tipo de prova que deve ser produzida nos processos em que se pedem
medicamentos em face do Estado.
Para tanto, considerar-se-á que nesses pedidos judiciais a parte autora deve
minimamente23 provar a sua necessidade de utilizar o medicamento, comprovando especialmente
a sua alegada condição de saúde e a eficácia do fármaco para o seu tratamento.
Em razão das limitações inerentes ao writ, os pedidos são normalmente instruídos
com prescrições e relatórios médicos como instrumentos de prova desses fatos. Cabe perquirir, a
partir de agora, qual a eficácia probatória conferida a esses documentos pela lei.
19

DINAMARCO, op. cit., p. 602.
Idem.
21
Sobre as condições de superabilidade das regras em geral, conferir a obra de Humberto Ávila, Teoria dos princípios,
especialmente p. 115-120.
22
op. cit., p. 115.
23
Diz-se minimamente porque, como assinalado acima, este trabalho não adentrará no polêmico tema da extensão do
direito à saúde previsto na Constituição da República, que implicaria analisar até que ponto a previsão constitucional reflete
um direito individual ou coletivo; de exigência imediata e incondicionada pela via judicial ou realizável somente através
das políticas públicas existentes; se é extensível a todos, ou apenas aos cidadãos desprovidos de condições econômicas para
prover seu próprio tratamento; se seria legítimo exigir produto não aprovado pela autoridade sanitária competente, Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); caberia ainda apresentar as teorias da “reserva do possível” e do “mínimo
existencial”, que os limites desse estudo não comporta (conferir a respeito das mencionadas teorias, TORRES, Ricardo
Lobo. O mínimo existencial como conteúdo essencial dos direitos fundamentais). Naturalmente, conforme a configuração
da extensão da obrigação estatal a parte ficaria com o ônus de demonstrar a [in]existência de mais ou menos fatos,
constitutivos do seu direito. Assim, exclusivamente para fins argumentação neste estudo, admitir-se-á que o direito à saúde
em face do Estado é exigível judicialmente, bastando que para obtenção da prestação almejada o cidadão comprove ao
menos a sua condição de saúde e a sua necessidade de utilizar o medicamento custeado por recursos da coletividade.
20
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3.1 EFICÁCIA PROBATÓRIA DA PROVA DOCUMENTAL
As declarações médicas apresentadas em processos em que se pedem medicamentos
em face do Estado, são documentos produzidos unilateralmente pela parte interessada, isto é, são
produzidos pelo médico assistente do impetrante, dentro da relação médico-paciente.
Quando emitidas por médicos privados, as declarações médicas são documentos
particulares que, nos termos da lei processual, não conferem presunção de veracidade aos fatos
neles declarados, em relação a terceiros. Conforme o art. 368, CPC/73, as declarações
particulares presumem-se verdadeiras somente em relação ao signatário, para valerem contra
terceiros, deve o interessado demonstrar os fatos declarados por outros meios de prova.
Equivale dizer que, os relatórios e receituários médicos particulares, por si, nada
provam acerca da existência da doença e da necessidade de o paciente utilizar o medicamento ali
declarado contra o Estado.
Dessa forma, considerar um relatório/receituário médico privado como suficiente
para demonstrar validamente os elementos de prova a cargo da parte autora, equivale, na prática,
conferir presunção de veracidade ao documento particular, contrariamente ao que dispõe o art.
368 do CPC/73, que prescreve exatamente o oposto: os fatos declarados nos documentos
particulares não fazem prova contra terceiros. Como sintetiza Sérgio Fadel, “[O documento
particular] encerra, apenas, presunção hominis de veracidade, nem maior nem menor do que a
afirmação constante de escrito ou de petição, e destrutível com singela afirmação em contrário.”24
Logo, o mandado de segurança instruído exclusivamente por documentos
particulares, em que o impetrado contesta a validade das afirmações do impetrante, deve ser
denegado por falta de provas suficientes (falta de direito líquido e certo), uma vez que esses
documentos, por si, não provam o fato constitutivo do direito do impetrante.25
E quando o processo de mandado de segurança vem instruído com relatórios e
prescrições de médicos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS)?
Segundo Antônio Carlos de Araújo Cintra são considerados documentos públicos
aqueles “elaborados por oficial público competente, segundo suas atribuições”26 e fazem prova
dos fatos nele declarados, conforme o art. 364 do CPC/73.27
24

FADEL, Sérgio Sahione. Código de Processo Civil comentado, p. 604.
Nesse sentido, a jurisprudência do tribunal de justiça mineiro, assim ementada: “Constitucional - Processual civil
- Mandado de segurança - Fornecimento de equipamento, medicamentos e acessórios para controle de diabetes Ausência de resistência administrativa em relação àqueles últimos - Requisição subscrita por médico particular Medicação não-albergada na portaria do SUS - Prova pré-constituída - Ausência - Inteligência do art. 368, parágrafo
único, do Código de Processo Civil - Denegação da ordem. [...] 2 - De acordo com o art. 368 do CPC, as declarações
- sejam elas de vontade ('caput') ou de ciência (parágrafo único) - constantes de documentos particulares têm a veracidade
oponível apenas a seu signatário, competindo ao favorecido pela declaração provar o fato declarado em face de terceiro,
razão por que a instrução do 'mandamus' somente com relatório e prescrição subscritos por médico particular não
configura a prova pré-constituída da liquidez e certeza do direito da impetrante de obter do Poder Público determinado
medicamento, sobretudo se se mostra controvertida a maior eficácia do material e remédio solicitados em relação às
opções terapêuticas que são padronizados pela Secretaria de Estado da Saúde para tratamento daquela moléstia. 3Segurança denegada” (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, Processo n. 1.0000.07.466282-6/000, 2009).
26
CINTRA, op. cit., p. 99.
27
Art. 364. CPC/73. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão,
o tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram na sua presença.
25
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No entanto, nem todos os médicos do SUS são servidores públicos ou atuam em
órgãos públicos, pois a própria Constituição da República (CR/88) expressamente dispõe que “as
instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde” (art.
199, §1º).
Dessa forma, a rigor, nem todas as declarações de médicos que prestam serviço ao
SUS teriam natureza de documento público, mas somente aquelas em que os autores dos
documentos fossem servidores públicos. Adotando esse entendimento estrito, de que documento
público seria apenas aquele elaborado por servidor público, não será tão fácil quanto pode parecer
a qualificação de um relatório médico do SUS como documento público, e, por conseqüência,
difícil será definir a sua eficácia probatória.
Em outra perspectiva, também é possível argumentar que todos os documentos
emitidos por médicos do SUS, sejam eles servidores públicos ou não, seriam documentos
públicos, pois, conforme Dinorá Grotti,
No que tange ao Sistema Único de Saúde-SUS, compete ao Poder Público a prestação
direta dos serviços. No entanto, em função da relevância pública e de suas
especificidades, visando à manutenção e eficiência dos serviços, a contratação de
serviços médico-hospitalares pode ser feita através de credenciamento de clínicas,
profissionais ou laboratórios que preencham determinados requisitos. Complementa
Marçal Justen Filho que “o médico que presta seus serviços sob regime de
credenciamento, inclusive com remuneração proveniente dos cofres públicos,
desempenha serviço público – antes que uma atividade econômica em sentido estrito.”28

Por conseqüência, em decorrência do regime jurídico do credenciamento, os atos do
particular credenciado devem ser “tidos e havidos como verdadeiros, corretos e confiáveis.”29
Nessa ordem de idéias, ao se admitir que os atos do médico particular credenciado
para prestar serviços ao sistema público de saúde gozam de credibilidade especial, pode-se
sustentar que todos os relatórios médicos do SUS, emitidos por servidores públicos ou por
médicos simplesmente credenciados, seriam documentos públicos.
Todavia, independente do que se considere como tal, os documentos públicos,
conquanto provem o conteúdo declarado, não detém presunção absoluta de veracidade, mas
apenas relativa, que admite prova em contrário.30
É natural que seja assim, ainda mais considerando que o relatório médico equivale,
em verdade, a mero parecer emitido por um profissional de um campo do conhecimento tão
complexo quanto inexato. Com efeito, para uma mesma doença e condição clínica, a medicina
pode recomendar diversos tratamentos e condutas.31
Ademais, as declarações do médico-assistente que seja servidor público, ou de mero
credenciado para prestar serviços ao SUS, não refletem necessariamente uma visão oficial do
Estado sobre o caso específico do paciente, sendo apenas a manifestação de um juízo particular,
isto é, uma concepção unilateral (parcial) do profissional, dentro da sua experiência e
conhecimentos próprios.
28

GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O serviço público e a Constituição brasileira de 1988, p. 222.
Idem.
30
CINTRA, op. cit., p. 100-101; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, v.1, p. 403.
31
STANCIOLI, Brunello Souza. Relação jurídica médico-paciente. p. 88-89.
29
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A conduta oficial preconizada para o tratamento das doenças é estabelecida através de
protocolos clínicos assistenciais elaborados a partir de critérios científicos para apuração da eficiência
e eficácia (relação custo/benefício) da utilização de cada medicamento para o atendimento de toda a
coletividade, ao passo que os relatórios e prescrições médicas são elaborados para uma situação
individual, dentro de uma predominante relação médico-paciente. O código de ética médica
expressamente dispõe que o médico, no exercício de suas atividades, não se vincula a qualquer
limitação estatutária ou regimental da instituição, quer privada ou pública, para a qual preste serviço:
Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou
privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a
serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento,
salvo quando em benefício do paciente.32

Esclareça-se que não se nega aptidão ao documento público para a prova dos fatos
nele afirmados, mas apenas se quer destacar que a declaração médica fornecida para um caso
específico, ainda que emitida por servidor público dos quadros da parte impetrada, não equivale
à visão oficial do Estado, podendo ser por este contestada em juízo.
Como visto neste tópico, de acordo com a lei processual, o documento particular não
tem o condão de provar o conteúdo nele declarado contra o Estado, de maneira que o relatório de
médico particular, por si, é incapaz de provar a necessidade da utilização do medicamento pelo
impetrante. O documento público, por sua vez, conquanto prove o conteúdo declarado, gera
apenas uma presunção relativa de veracidade, que pode ser elidida por outras provas.
Ante essa limitada eficácia probatória dos documentos e a complexidade da prova a
ser produzida, parece que somente a produção da perícia técnica poderia suprir as apontadas
limitações da prova documental nos processos em que se pedem medicamentos em face do
Estado. Conforme se demonstrará a seguir, a produção da prova técnica mostra-se mesmo
indispensável para a avaliação imparcial da alegada necessidade dos medicamentos e para a
observância dos direitos fundamentais processuais das partes.
3.2 NECESSIDADE DA PERÍCIA TÉCNICA
Para avaliar de maneira segura e imparcial as condições clínicas do paciente
impetrante, é necessário ter conhecimentos técnicos em medicina, sendo, muitas vezes, inclusive
indispensável a realização de exame clínico direto do paciente. Dessa forma, em grande parte dos
casos, para a demonstração consistente e imparcial do alegado ou sua refutação em juízo, mostrase imprescindível a realização de perícia técnica.
É certo que o art. 335 do CPC/73 dispõe que o juiz pode se valer das regras de
experiência comum e das regras de experiência técnica para formar o seu convencimento,
todavia, o juiz somente pode se valer do seu conhecimento particular para presumir fatos relativos
a conhecimento técnico do homem comum, não daqueles fatos complexos ligados a campos do
conhecimento específicos (v.g. medicina, farmacologia):
Os conhecimentos técnico-científicos que o juiz deve aplicar para presumir não vão
contudo além daqueles do domínio comum, sendo esse um limite ao poder-dever de
32

CODIGO DE ÉTICA MÉDICA, Cap. I – Princípios fundamentais, inc. XVI.
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presumir. É indispensável a prova técnica quando o fato depender de conhecimentos
especializados e mais profundos, como o próprio art. 335 ressalva e o art. 145 exige
[CPC/73].33

Assim, para a prova de fatos complexos que exigem conhecimentos especiais como
ordinariamente acontece nas demandas por medicamentos, é indispensável à produção regular da
prova pericial com a nomeação de perito capacitado para avaliar imparcialmente a necessidade do
paciente, pois não serve como suporte à decisão o eventual conhecimento médico privado do
julgador. Isto é, mesmo que o julgador possua conhecimentos aprofundados em medicina e em
farmacologia, a realização da prova apta a demonstrar o alegado pela parte é um impositivo
inafastável, pois:
Ainda quando o próprio juiz seja portador de conhecimentos técnicos (de contabilidade,
física, ou mesmo de engenharia etc.), a perícia será indispensável sempre que a matéria
for de alguma profundidade maior, porque sem ela as partes ficariam privadas da
participação em contraditório e os tribunais não contariam com as demonstrações
objetivas a serem feitas pelos peritos.34

Com efeito, o art. 145 do Código de Processo Civil (CPC/73), dispõe claramente ser
imperativa a assistência por perito quando a prova do fato depender de conhecimento
especializado, in verbis: “Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou
científico, o juiz será assistido por perito. [...]”.
Portanto, ante a complexidade dos fatos a serem provados em processos em que se
pedem medicamentos, que quase sempre exigem conhecimentos específicos de medicina e
farmacologia, impositiva é a realização de perícia técnica.
4. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVAS
A prova é elemento que dá visibilidade à argumentação jurídica e condiciona o
resultado do processo. O direito à prova está, assim, ligado ao direito legítimo das partes
influenciarem o resultado da demanda e a sua inobservância é o mesmo que negar a participação
dos interessados na formação do provimento jurisdicional, conforme a eloqüente lição de Egas
Dirceu Moniz de Aragão:
[S]endo certo que alegar e não provar é o mesmo que nada alegar, também é certo que
permitir alegar mas não permitir provar é o mesmo que nem permitir alegar – equivale
a denegação de justiça, infringida a própria Declaração Universal dos Direitos do
Homem.35

O direito à prova é, pois, decorrente do direito constitucional ao contraditório (art. 5º,
inc. LV, CR/88), hoje entendido como garantia de participação em simétrica paridade de
oportunidades das partes, que suportarão os efeitos do provimento.36 As partes, pois, devem contar
com a efetiva possibilidade de influir no resultado da demanda,37 de maneira que em decorrência
33

DINAMARCO, Cândido Rangel, op. cit., p.123-124.
Op. cit., p. 124.
35
Essa passagem de Moniz de Aragão foi colhida na obra de Luiz Guilherme Marinoni, Tutela cautelar e tutela
antecipatória, p. 124.
36
GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica processual e teoria do processo, p. 120.
37
Cf. NUNES, Dierle José Coelho. Processo jurisdicional democrático, p. 226.
34
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do contraditório estão outros direitos processuais a lhe dar consistência. De acordo com Dierle
Nunes, apoiado na lição do italiano Luigi Comoglio:
[O] contraditório aglomera um feixe de direitos dele decorrentes, entre eles: a) direito a
uma cientificação regular (...); b) o direito a prova, possibilitando-lhe sua obtenção toda
vez que esta for relevante; c) em decorrência do anterior, o direito de assistir
pessoalmente a assunção da prova e de se contrapor às alegações de fato ou às atividades
probatórias da parte contrária ou, mesmo, oficiosas do julgador; e d) o direito de ser
ouvido e julgado por um juiz imune à ciência privada (private informazioni), que decida
a causa unicamente com base em provas e elementos adquiridos no debate
contraditório.38

Assim, diante de fatos controvertidos que exijam objetivamente conhecimentos
técnicos especiais, se requerida, a prova pericial deve ser realizada, sob pena de violação ao
direito ao contraditório. Não se pode admitir a subtração do direito da parte produzir prova
necessária para sustentar suas alegações, obrigando-a se contentar com uma cognição superficial
ou sumária, sob a justificativa de que o procedimento não comporta a produção da prova
requerida.
Essa situação, que costuma acontecer com os pedidos de medicamentos formulados
através do mandado de segurança, o processo deve ser extinto por não oferecer adequada
cognição da lide. Ao admitir a utilização de via procedimental que não permite cognição
compatível com o objeto da prova, o julgador amesquinha a sua função jurisdicional, porquanto,
na prática acaba por simplesmente julgar teses e discursos, e não o caso concreto.39
O direito à prova não pode ser restringido ou suprimido a pretexto de se obter
celeridade A produção da prova pode até ser oportunizada após a concessão de provimento
satisfativo, entretanto, não pode ser tolhido das partes, que sofrerão os efeitos do provimento
judicial.
40

A busca da celeridade a todo custo – em prejuízo dos direitos fundamentais
processuais - não se coaduna com o processo democrático e, por conseguinte, não confere
legitimidade às decisões judiciais, porquanto, de acordo com a lapidar lição de Aroldo Plínio
Gonçalves: “A decisão não se qualifica como justa apenas pelo critério da rapidez, e se a justiça
não se apresentar no processo não poderá se apresentar, também, na sentença.”.41
5. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA OS PEDIDOS DE
MEDICAMENTOS
O procedimento escolhido para se desenvolver uma demanda em juízo deve garantir
às partes a dedução da sua pretensão/resistência em um espaço lógico-temporal adequado para a
construção legítima do provimento jurisdicional.42
38

Op. cit., p. 230.
Op. cit., p. 210.
40
GONÇALVES, Aroldo Plínio, op. cit., p. 125.
41
Idem.
42
No mesmo sentido, Luiz Guilherme Marinoni nas conclusões da sua obra defende que “[E]m nome do direito da
tutela urgente, não podemos, evidentemente, admitir o sacrifício do direito à adequada cognição da lide, que também
integra a cláusula do due processo of law [devido processo legal]” (MARINONI, 1992, p. 146).
39
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Ao lado do procedimento ordinário de conhecimento, que permite ampla discussão e
produção probatória, existem os procedimentos criados precipuamente para acelerar a formação
do provimento com a simplificação do iter procedimental.43 Dentro dessa categoria de
procedimentos especiais está o mandado de segurança a disposição da parte autora, que tem a
faculdade de utilizá-lo em lugar do procedimento ordinário, desde que, é claro, presentes os seus
pressupostos e condições.
As técnicas de simplificação procedimental em busca da celeridade, porém, podem
ser utilizadas somente se resguardados os direitos processuais fundamentais das partes, pois a
legitimidade do provimento está fundamentalmente vinculada à observância do devido processo
legal, que inclui os direitos ao contraditório, que se traduz, como visto, na possibilidade das partes
efetivamente influírem na construção do conteúdo da decisão.
Assim, caso o procedimento especial adotado não comporte a cognição suficiente das
alegações e dos fatos constitutivos do alegado direito do autor e, de outro lado, também não
permitam a demonstração da existência dos fatos modificativos ou extintivos desse mesmo
pretenso direito, inadequada será a via processual escolhida.
A principal vantagem atribuída ao mandado de segurança, desde a sua concepção,
sempre foi a particular efetividade do seu provimento, notadamente pela possibilidade de
obtenção de provimento urgente apto a corrigir ato ou omissão ilegítimos de autoridade pública.
Porém, no atual estágio de evolução da legislação processual brasileira, foi estendida a
possibilidade de obtenção de liminar de tutela específica (art. 461 CPC/73) - o que era especial
do writ - aos procedimentos de conhecimento em geral,44 o que contribui para a tese da
inadequação do mandado de segurança para veicular pedidos de medicamentos.
De fato, a previsão genérica da antecipação de tutela e das técnicas de efetivação dos
provimentos urgentes pela Lei n. 8.952/94,45 tem-se que as ações ordinárias muito pouco ficam a
dever, na prática, ao procedimento de mandado de segurança quanto à efetividade dos provimentos
de urgência. Tanto é assim, que hoje cabe questionar quais as reais vantagens do mandado de
segurança sobre os procedimentos ordinário, já que, em regra, em qualquer procedimento de
conhecimento é possível a concessão de uma liminar de cunho cautelar ou satisfativo.46
Com efeito, antes da possibilidade genérica da antecipação dos efeitos da tutela o
mandado de segurança era um dos raros procedimentos em que se podia obter uma liminar
satisfativa.47
43

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. v.2, p. 7.
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. v.1, p. 332.
45
Foi a Lei nº 8.952 de 13 de dezembro de 1994 que inovou o sistema processual civil oferecendo a possibilidade
da antecipação de tutela e da tutela específica a partir das modificações operadas nos arts. 273 e 461 e introdução do
art. 461-A do CPC/73.
46
É, pois, pertinente a reflexão de Érico Andrade: “[A]tualmente mais se impõe a perseguição e assentamento da real
especialidade do mandado de segurança, porque, no contexto atual do Código de Processo Civil, em que se admite,
no âmbito das ações de conhecimento de rito ordinário, ampla antecipação de tutela e concessão, inclusive
liminarmente, de tutela específica, fica no ar a questão: qual o sentido em se utilizar o mandado de segurança, com
todas as complicações e obscuridades que gravitam em torno do seu processamento, se o que ele tinha de mais
especial, antes de 1994 (= a possibilidade da tutela liminar), agora já é possível em qualquer ação ordinária?” (O
mandado de segurança, p. 14).
47
Op. cit., p. 394-395.
44
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A adoção do mandado de segurança ou do procedimento ordinário é faculdade da parte
autora, que obtém, com a utilização de qualquer dessas vias procedimentais (meios), praticamente
a mesma efetividade (fim). Assim, tanto através do mandado de segurança, quanto pelo
procedimento ordinário, é possível a obtenção urgente de ordens de fornecimento de medicamentos,
que contam igualmente, para a sua realização prática, com a possibilidade de imposição de meios
coercitivos (astreintes) e medidas de apoio, como a busca e apreensão (art. 461, §§4º e 5º, CPC/73).
O postulado da proporcionalidade48- expressão preferível a princípio da
proporcionalidade considerando o especial funcionamento dessa norma peculiar em relação aos
princípios e regras49 – aponta que ante dois meios que atingem de maneira equivalente a
finalidade juridicamente protegida, deve prevalecer aquele que menos restringe direitos
fundamentais.50 Assim, voltando ao tema deste estudo, em razão das suas limitações
procedimentais, o exercício dos direitos fundamentais processuais da parte impetrada é
restringido excessivamente com a adoção da via do mandado de segurança, pela impossibilidade
de produzir prova idônea (perícia técnica) a fim de refutar as alegações da parte impetrante.
Dessa forma, as desvantagens do mandado de segurança para pedidos de
medicamentos (restrição a direitos fundamentais processuais) não justificam a sua utilização,
mormente quando há meio alternativo (procedimento ordinário) que hoje oferece, na prática, a
mesma efetividade obtida com o writ e que também garante a realização do contraditório, uma
vez que comporta a realização de perícia técnica, quase sempre imprescindível para a cognição
adequada da lide.
Portanto, salvo situações excepcionais em que não existam fatos controvertidos que
exijam a produção de outras provas, não se mostra adequada a utilização da via do mandado de
segurança para os pedidos de medicamentos. Impetrado o writ o julgador deve verificar se as
alegações controvertidas estão devidamente provadas e se a parte impetrada não requereu a
produção de outras provas para a legítima refutação da pretensão do impetrante.
Caso os fatos controvertidos exijam a produção de outras provas para a legítima
visibilidade da argumentação das partes, ou, na hipótese da parte impetrada expressamente
requerer a produção de outras provas, deverá ser denegada a ordem por inadequação da via eleita.
48

Humberto Ávila em excelente estudo sobre a tipologia das normas jurídicas discorre sobre o conteúdo do que
denomina postulado da proporcionalidade, norma que orienta a aplicação de outras, que se traduz em uma estrutura
metódica utilizada para avaliar as relações de meios e fins. Conforme explica, o exame a partir do postulado da
proporcionalidade se divide em três fases: “devem ser analisadas as possibilidades de a medida levar à realização da
finalidade (exame da adequação), de a medida ser a menos restritiva aos direitos envolvidos dentre aquelas que
poderiam ter sido utilizadas para atingir a finalidade (exame da necessidade) e de a finalidade pública ser tão
valorosa que justifique tamanha restrição (exame da proporcionalidade em sentido estrito)” (Teoria dos princípios,
p. 162-163). No mesmo sentido, Willis Santiago Guerra Filho sintetiza os elementos que compõem o conteúdo da
figura em comento, por ele denominada princípio: “Resumidamente, pode-se dizer que uma medida é adequada, se
atinge o fim almejado, exigível [correspondente ao exame da necessidade de Ávila], por causar o menor prejuízo
possível e finalmente, proporcional em sentido estrito, se as vantagens que trará superarem as desvantagens”
(Noções fundamentais sobre o princípio constitucional da proporcionalidade. In: CAMARGO, Marcelo Novelino.
Leituras complementares de direito constitucional: direitos fundamentais, p. 101).
49
A respeito do funcionamento peculiar dos postulados que justificam a sua classificação apartada dos princípios e
regras, conferir a referida obra de Humberto Ávila, Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios
jurídicos.
50
Op. cit. p. 170.
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Nesse caso, porém, uma vez que a decisão extintiva do processo não resolverá o mérito da
impetração,51 poderá o impetrante renovar a sua demanda, pelas vias ordinárias, conforme faculta
expressamente o art. 19 da Lei nº 12.016/2009.
6. CONCLUSÃO
O mandado de segurança não permite a produção de outras provas além da
documental; assim, em face da complexidade dos fatos a serem provados nos processos em que
se pedem medicamentos a adoção desta via impossibilita muitas vezes a demonstração adequada
das alegações do impetrante, mas, principalmente restringe excessivamente o direito da parte
impetrada resistir devidamente à pretensão.
Com efeito, ante a necessidade de conhecimento técnico especial para a aferição dos
fatos a serem provados nesses pedidos judiciais, a prova documental quase sempre se mostra
insuficiente, seja para comprovar as alegações do impetrante, seja para sustentar a defesa da parte
contrária.
Ante a legítima pretensão de produção de prova pericial por parte do impetrado,
alicerçada nas garantias do contraditório e da ampla defesa, mostra-se inviável, quase sempre, a
utilização do mandado de segurança, sendo impositiva a denegação da segurança por inadequação
da via cognitiva escolhida, o que não impede, entretanto, que o impetrante renove seu pedido,
pela via ordinária, em que é possível a realização de perícia técnica.
O fato de atualmente a via ordinária conferir, na prática, a mesma efetividade do writ,
restringindo, porém, menos os direitos fundamentais processuais das partes, reforça a tese da
inadequação da utilização do mandado de segurança para esse tipo de demanda, porquanto o
postulado da proporcionalidade indica que, entre dois meios que atingem igualmente o fim
juridicamente protegido, deve prevalecer aquele que mais preserva os direitos fundamentais.
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Dada a promulgação e a consectária entrada em vigor do Código Civil de 2002, o
ordenamento jurídico pátrio deparou-se com uma antinomia permeando a questão da prescrição
no tocante às ações de reparação civil propostas em face das pessoas jurídicas de direito público
interno.
A querela circunda-se ao fato de que, enquanto o prazo prescricional estipulado pelo
Codex de 1916 para as ações pessoais era ordinariamente de vinte anos (artigo 177), o mesmo era
de cinco anos em se tratando de ação intentada em face da Fazenda Pública, quer fosse municipal,
estadual ou federal, conforme preceitua o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.
Todavia, com o advento do Código Civil de 2002, o prazo prescricional de 20 anos
de que dispunham os particulares para intentarem ações de reparação civil em face de seus pares
foi reduzido para três anos, nos termos do disposto no artigo 206, § 3º, V, sendo que na ausência
de revogação expressa do retromencionado Decreto nº 20.910/32 o prazo prescricional para a
*
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propositura desta classe de ações em faces das fazendas públicas continuou a ser de cinco anos,
ou seja, o direito de acionar o Estado visando à reparação de danos prescreve em lapso temporal
maior do que a prerrogativa de exigir o ressarcimento análogo perante particulares.
Nesse diapasão, tendo em vista a relevância institucional que permeia o assunto em
comento o presente ensaio visa à resposta do importante questionamento lançado: a entrada em
vigor do Código Civil de 2002 em conjunto com uma análise criteriosa dos postulados basilares
que permeiam o ordenamento jurídico pátrio representa uma revogação tácita da norma
instituidora da prescrição quinquenal em face da fazenda pública?
Para tanto, com o escopo de solucionar a contenda acima exposta, a pesquisa foi
desenvolvida tendo como centro de reflexões o conflito existente entre os princípios do regime
jurídico administrativo e a estipulação legal de um prazo prescricional maior (se comparado com
o que vige em face dos particulares) para as ações de reparação civil movidas em desfavor das
pessoas jurídicas de direito público. Adotou-se o estudo doutrinário, visando apreender as
concepções teóricas a respeito do tema bem como a pesquisa legislativa e jurisprudencial para
demonstrar a atualidade da discussão e a exigência de solução para a problemática posta em
debate.
Por fim, para a escorreita compreensão do trabalho, mister se faz a definição do termo
Fazenda Pública no sentido tal qual aqui será tratado. Assim, partindo de uma revisão bibliográfica,
enterder-se-á Fazenda Pública por “personificação do Estado, abrangendo as pessoas jurídicas de
direito público (...) mesmo que a demanda não verse sobre matéria estritamente fiscal ou
financeira”1 (grifos no original), ou seja, “se tem denominado dessa forma, tradicionalmente, a
administração pública por qualquer de suas entidades da administração direta (União, Estado e
Município) e autárquicas, irrelevante o tipo de demanda em que a entidade se vê envolvida”2.
2. SOLUÇÕES DE HERMENÊUTICA PARA O DESLINDE DA QUERELA
Partindo do pressuposto de que beira à contradição em seus próprios termos pretender
afirmar que o intérprete de quaisquer ciências humanas ao proceder a uma análise sobre institutos
peculiares de tal área do conhecimento o faz de forma avalorada, temos que é imprescindível que
o estudo em tela seja feito com respaldo em vetores axiológicos, os quais, indubitavelmente,
permeiam toda a ordem jurídica. Nesse compasso, em busca da ratio legis, algumas soluções
provenientes de hermeneutas tiveram por escopo diluir o problema posto, embora nem sempre
tenham logrado êxito, como a seguir se verá.
2.1 CRITÉRIOS CLÁSSICOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS ENTRE NORMAS
Muitos autores apontam, com vistas a justificar a manutenção da aplicação do prazo
prescricional quinquenal para as ações de reparação civil deduzidas em face dos entes
1

CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 5.ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Dialética,
2007. p.15.
2
NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 3.ed. rev. e aum. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1996. p.53.

170

DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n. 1/2, Jan./Dez., 2011

fazendários, a necessidade de utilização do critério da especialidade (lex specialis derrogat legi
generali) que juntamente com os critérios cronológico (lex posterior derrogat legi priori) e
hierárquico (lex superior derrogat legi inferiori) são concebidos como os critérios clássicos de
solução de conflito entre normas.
De fato, o Decreto nº 20.910/32 é especial se comparado com o Código Civil, vez que
trata, em específico, da prescrição quinquenal das ações deduzidas em face das Fazendas
Públicas. Todavia, este simples fato não tem, por si só, o condão de determinar a aplicação do
Decreto supracitado, como bem preceituam Bernardo Lima Vasconcelos Carneiro,
tal critério de eliminação da colidência de normas é autofágico, na medida em que para
equacionar o choque normativo precisa, necessariamente, mutilar o sistema com a
exclusão compulsória de uma de suas fontes, empobrecendo, consequentemente, a
diversidade semântica e axiológica do próprio sistema.3

e Maria Helena Diniz, para quem,
Se a lei nova for norma geral, e a antiga, especial, ou vice-versa, ambas poderão ter
vigência, desde que uma não venha a colidir com a outra. Dever-se-á, então, averiguar
caso por caso se há ou não incompatibilidade, se não houver, ambas as disposições
coexistirão.4

Isto porque, não há como se furtar da constatação de que o ordenamento jurídico é
um sistema, e como tal, concatena um plexo de princípios e regras que coordenados demonstram
a existência de ideias comuns a um mesmo campo do conhecimento.
Ora, a vexata quaestio aqui suscitada é muito mais verossímil com uma digna colisão
entre princípios jurídicos do que entre regras positivadas, vez que não é segredo a histórica
tentativa de preservação dos interesses do todo em detrimento dos particulares, que in casu se
exterioriza com a estipulação de prazo prescricional diferenciado para as fazendas públicas.
Logo, a despeito das opiniões que buscam resolver a controvérsia partindo de uma
análise calcada no regramento jurídico pátrio, as quais sem dúvida partem de uma tentativa
legítima e válida, tem-se que o critério por elas adotado apenas seria de grande valia se a
convivência entre as leis posterior/anterior e geral/especial não nos levasse à conclusões
incoerentes tais como a pretensa estipulação de prazo prescricional maior para intentar ações em
desfavor das pessoas jurídicas de direito público interno do que em face de particulares.
2.2 NORMAS REGRAS VERSUS NORMAS PRINCÍPIOS: PONTUAÇÕES DE CELSO
ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO
As normas que compõem os diversos ordenamentos jurídicos não são todas iguais,
diferindo-se primordialmente pelas funções que exercem dentro do plexo sistemático.
3

CARNEIRO, Bernardo Lima Vasconcelos. A prescrição trienal em favor da Fazenda Pública: para uma
interpretação sistêmica e dialógica à luz do Código Civil de 2002. Disponível em:
<http://www.escola.agu.gov.br/revista/Ano_VI_agosto_2006/prescricao_fazenda_Bernardo.pdf>. Acesso em: 15
abr. 2009.
4
DINIZ, Maria Helena. Lei de introdução ao código civil brasileiro interpretada. Saraiva, 2002. p.77 apud OLIVEIRA,
Luiz Duarte de. Da prescrição das ações em face da fazenda pública e o novo Código Civil. In: CIANCI, Mirna
(Coord.). Prescrição no novo Código Civil: uma análise interdisciplinar. São Paulo: Saraiva, 2005. p.56-77. p.71.
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Via de regra, são dois os modos de inteligibilidade destas normas, quais sejam, as
normas-regras e as normas-princípios. Aquelas possuem grande densificação normativa,
expressando ordens e permissões diretas aos seus comandatários. Estas são dotadas de elevado
grau de abstração cujo conteúdo abrange e direciona a produção normativa de todo um sistema.
Os princípios, conforme definição de Celso Antônio Bandeira de Mello são o
mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental
que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério
para sua exata compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a
racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido
harmônico.5

e, portanto, figuram no ápice da hierarquia normativa dos sistemas. Assim, não por
acaso, conclui o administrativista que
violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A desatenção ao
princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a
todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou
inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio violado, porque representa
insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia
irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra.6

Disso, conclui-se que objetivar a prevalência de uma norma-regra, a exemplo daquela
que estipula o prazo prescricional quinquenal para as ações de indenização intentadas contra as
pessoas jurídicas de direito público interno, exterioriza não só uma violação a outra norma
contida no Decreto nº 20.910/32 em seu artigo 10, conforme a seguir restará demonstrado, mas
principalmente, uma violação aos princípios basilares do ordenamento jurídico pátrio que
ressaltam a prevalência do interesse público sobre o privado.
Parece-me, em verdade, ser a solução mais adequada dar prevalência à dicção
principiológica, haja vista que a despeito da existência de normas conflitantes, in casu, há que se
analisar o problema sob uma ótica sistemática de preservação de princípios insculpidos no
regramento pátrio não por acaso, mas após análise cuidadosa do objetivo que se busca preservar.
Isto porque, um quadro normativo contraditório não coteja o princípio da unidade do
ordenamento jurídico.
Nesse sentido, pertinentes as considerações a seguir tecidas sobre o regime jurídico
ao qual está submetido à Fazenda Pública.
3. EM DEFESA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL: CONCEPÇÃO AMPARADA PELO
REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO
Por mais que pareça contraditório apontar a solução do problema posto nas linhas
introdutórias do estudo, o que aqui se pretende fazer é demonstrar o quão lógica é a defesa da
aplicação do prazo de prescrição trienal nas demandas indenizatórias em face da Fazenda Pública
5

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 25.ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros,
2008. p.942.
6
Ibidem, p. 943.
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tendo por base a configuração atual do regime a que se submetem as pessoas jurídicas de direito
público interno.
Isto porque, como a seguir se verá, não faz o menor sentido postular por um prazo
prescricional mais dilatado em favor dos particulares quando o regramento jurídico prescreve
hipóteses processuais e materiais de tratamento diferenciado para os entes que em última análise
representam a coletividade.
3.1 PRINCÍPIOS BASILARES DO REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO
A priori, antes de quaisquer divagações a respeito do tema proposto, convém
mencionar o ensinamento de Hely Lopes Meirelles segundo quem o intérprete, ao analisar
quaisquer institutos do Direito Administrativo, deve considerar necessariamente três
pressupostos, quais sejam, a desigualdade jurídica entre a Administração e os administrados, a
presunção de legitimidade dos atos da Administração e a necessidade de se conferir poderes
discricionários a esta para o atendimento do interesse público.7
Nesse ínterim, é possível extrair a factível conclusão de que a função administrativa
é permeada pela posição superior ocupada pela Administração Pública, posição esta que apenas
se torna legitima justamente pelo exercício da função enquanto manejo de interesse alheios, in
casu, públicos.
Ora, a supremacia dos interesses públicos, entretanto, visa apenas conferir
operacionalidade ao agir do administrador público, que lida com interesses coletivos e não
privados, cuja esfera de interferência na vida social é demasiadamente relevante.
Assim, partindo da premissa de que tanto a supremacia quanto a indisponibilidade do
interesse público são os pilares do regime jurídico administrativo pátrio, objetivar a aplicação do
prazo quinquenal previsto pelo Decreto nº 20.910/32 é pregar a inversão do regime administrativista,
corroborando com a falsa noção de supremacia do interesse privado. Ressalte-se ainda que embora
silente a Constituição da República de 1988, mormente pelo fato de não ter incluído expressamente
o princípio da supremacia, há entre os estudiosos certeza de sua inserção implícita do regramento
constitucional pátrio, ante as inúmeras prerrogativas concedidas aos entes fazendários.
Ademais, vale lembrar que não houve alteração, desde a promulgação da Constituição
Federal de 1988 até hoje, do modo de interpretar os valores jurídicos que permeiam as noções do
Direito Administrativo brasileiro, de modo que ainda permanece válida a adoção da noção de
supremacia do interesse público sobre o privado, principalmente no tocante às prerrogativas
concedidas a Administração Pública para que exerça o escorreito manejo dos interesses públicos.

3.2 PRERROGATIVAS E SUJEIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Há quem afirme que o regime jurídico administrativo se resume aos conceitos centrais
de privilégios concedidos à Administração Pública e sujeições impostas a esta mesma
7

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 34.ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p.49.
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Administração. Ouso, entretanto, discordar da nomenclatura “privilégios” para a referência feita
às normas aplicáveis à Administração Pública que destoam do regime comum ao qual se
submetem os particulares.
Isto porque, como bem afirma Bernardo Lima Vasconcelos Carneiro, a terminologia
“privilégios” dá noção de personalismo, diferenciação imotivada, irrazoável, incompatível,
portanto, com o Estado Democrático de Direito. Já o vocábulo “prerrogativas” se relaciona com
a concretização do princípio da igualdade material8 visto tender à preservação dos interesses
públicos por meio da estipulação de distinções motivadas entre os particulares e a Administração.
Doutro norte, rememore-se, também, que a Administração se sujeita a certas
imposições inexigíveis dos particulares, pelo fato de manejar interesses alheios. Como exemplos
citem-se a necessária observância dos princípios da moralidade administrativa e da publicidade
dos atos administrativos, bem como a exigência, salvo as hipóteses prescritas em lei, de abertura
de licitação para a contratação de pessoal e serviços.
Feitas estas considerações, insta mencionar as citadas prerrogativas, que no plano
processual se referem ao prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer, nos termos
do artigo 188 do Código de Processo Civil; ao prazo de 30 dias para embargar a execução
conforme artigo 730 do Codex processual, às hipóteses de reexame necessário e ao princípio da
fixação equitativa dos honorários advocatícios como dispõem o artigos 475 e 20,§ 4º, também do
diploma processual. No plano material, por sua vez, a estipulação de prazo prescricional
diferenciado em favor dos entes públicos é a prerrogativa mais evidente, que será inexistente se
considerada a interpretação levada a efeito pelos critérios clássicos de solução de normas.
Vale dizer, que estas prerrogativas não são estipuladas a bel-prazer do legislador e
levam sempre em conta motivos que as sustentem de maneira justa, como por exemplo, a elevada
burocracia que permeia o setor administrativo do Estado, o acúmulo de trabalho dos
representantes das pessoas jurídicas de direito público interno, mormente a pouca
discricionariedade que possuem no tocante à decisões de ingressar ou não com recursos após as
decisões judiciais, visto que agem tutelando direitos indisponíveis, além a sobrecarga processual.
Nesse último ponto cite-se que o CEBEPEJ (Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas
Judiciais), em parceria com o Ministério da Justiça divulgou em agosto de 2007, pesquisa sobre
a porcentagem da participação das Execuções Fiscais (classe de ações mais recorrentes no
cotidiano dos advogados públicos) nas ações em tramitação no Poder Judiciário Federal de 1ª
Instância. De acordo com o estudo, nos últimos cinco anos, em São Paulo, 51,0% dos processos
que estavam em tramitação eram ações de execução fiscal ao passo que no Rio de Janeiro esse
número era de 56,0%.9
Ora, não restam dúvidas a respeito da necessidade da manutenção de normas
protetivas como as acima elencadas, não se ignorando àqueles que hodiernamente têm insurgido
contra o princípio da supremacia do interesse público. Todavia, como bem preceitua José dos
Santos Carvalho Filho,
8
CARNEIRO, Bernardo Lima Vasconcelos. A prescrição trienal em favor da Fazenda Pública: para uma
interpretação sistêmica e dialógica à luz do Código Civil de 2002. Disponível em:
<http://www.escola.agu.gov.br/revista/Ano_VI_agosto_2006/prescricao_fazenda_Bernardo.pdf>. Acesso em: 15
abr. 2009.
9
Disponível em: < www.cebepej.org.br/pdf/execucoes_fiscais.pdf >. Acesso em: 17 abr. 2009.
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Não lhes assiste razão, no entanto, nesse visão pretensamente modernista.(...) A
‘desconstrução’ do princípio espelha uma visão distorcida e coloca e, risco a própria
democracia; o princípio (da supremacia do interesse público), isto sim, suscita,
‘reconstrução’, vale dizer, adaptação à dinâmica social, como já se afirmou com
absoluto acerto.10(grifos no original)

4. RELEITURA TEÓRICA E ESTÁGIO ATUAL DO TEMA
Perpassando por diversos autores, de suma importância se faz elencar os
posicionamentos de juristas renomados acerca do tema em estudo de modo que com a verificação
do estágio atual do tema possamos ter como escopo refinar a pesquisa em seus pontos
conflitantes.
Diversas são as justificativas no campo jurídico-administrativista para a nãoaplicação da prescrição quinquenal às pessoas jurídicas de direito público. Cada qual com seu
fundamento teórico, busca ressaltar o absurdo em se defender um prazo prescricional mais
dilatado que beneficie os particulares em contraposição a um interregno mais exíguo para as
fazendas públicas.
A despeito do fato de grandes administrativistas como Celso Antônio Bandeira de
Mello, Hely Lopes Meirelles e Maria Sylvia Zanella Di Pietro se omitirem quanto à análise do
tema em comento, merecem destaques os posicionamentos de José dos Santos Carvalho Filho,
Leonardo José Carneiro da Cunha e Carlos Pinto Coelho Motta.
José dos Santos Carvalho Filho, primando por uma solução que coteja a interpretação
sistemática das normas e princípios jurídicos, afirma:
O vigente Código Civil (...) fixa o prazo de três anos para a prescrição da pretensão de
reparação civil. Vale dizer: se alguém sofre dano por ato ilícito de terceiro, deve exercer
a pretensão reparatória (ou indenizatória) no prazo de três anos, pena de ficar prescrita e
não poder mais ser deflagrada.
Como o texto se refere à reparação civil de forma genérica, será forçoso reconhecer que
a redução do prazo beneficiará tanto as pessoas públicas como as de direito privado
prestadoras de serviços públicos. Desse modo, ficarão derrogados os diplomas acima
(entre eles, Decreto nº 20.910/32) no que concerne à reparação civil. Cumpre nessa
matéria recorrer à interpretação normativo-sistemática. Se a ordem jurídica sempre
privilegiou a Fazenda Pública, estabelecendo prazo menor de prescrição da pretensão de
terceiros contra ela, prazo esse fixado em cinco anos pelo Decr. 20.910/32, raia ao
absurdo admitir a manutenção desse mesmo prazo quando a lei civil, que outrora
apontava prazo bem superior àquele, reduz significativamente o período prescricional,
no caso para três anos (pretensão à reparação civil). (grifos no original)

E conclui:
A prescrição da citada pretensão de terceiros contra as pessoas públicas e as de direito
privado prestadores de serviços públicos passou de qüinqüenal para trienal.11
10

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 17.ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2007. p.26.
11
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 17.ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2007. p.498-499.
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Não é outra a justificativa do Professor Carlos Pinto Coelho Motta, que também
acredita serem os princípios basilares do regime jurídico administrativo a solução para o
oferecimento de balizas visando o deslinde da querela:
O novo Código Civil estabelece genericamente em seu art. 206, §3º, inciso V, o prazo
prescricional de 3 (três) anos para a pretensão da reparação civil.
Assim (...) a prescrição para reparação do dano, com o novo Código Civil, abrangidos
todos os procedimentos administrativos e as ações indenizatórias, seja contra (ou mesmo
a favor) pessoas de direito público, como de direito privado, passou a ser de 3 (três) anos
(...).12

Solução distinta aponta Leonardo José Carneiro da Cunha ao asseverar a aplicação da
prescrição trienal com base em norma contida no próprio Decreto nº 20.910/32:
Já se viu que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para a propositura de ação
condenatória em face da Fazenda Pública. Dentre as ações condenatórias, exsurgem
aquelas em que se pede a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização,
em virtude de sua responsabilidade pelo evento danoso.
A pretensão da reparação civil em face da Fazenda Pública submetia-se, a exemplo do
que sucede com qualquer outra demanda condenatória, ao prazo prescricional de 5
(cinco) anos. Acontece, porém, que o Código Civil de 2002, em seu art. 206, parágrafo
3º, V, assim dispõe:
‘Art. 206. Prescreve:
...§3º Em três anos:
...V – a pretensão da reparação civil. ’
Como se vê, as ações indenizatórias, a partir do advento do Código Civil de 2002,
devem ser intentadas no prazo prescricional de 3 (três) anos.
Surge, então, a dúvida: a pretensão da reparação civil contra a Fazenda Pública
mantém-se submetida ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que é próprio para
as ações condenatórias intentadas em face da Fazenda Pública, ou deve submeterse à nova regra encartada no Código Civil de 2002? Em outras palavras, a Fazenda
Pública beneficia-se da regra inscrita no art. 206, parágrafo 3º, V, Do Código Civil
de 2002?
Em princípio, a regra especial deveria prevalecer sobre a geral, de sorte que a
pretensão da reparação civil contra a Fazenda Pública manter-se-ia subordinada
ao regime especial da prescrição qüinqüenal. Cumpre, todavia, atentar-se para o
disposto no art. 10 do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que assim dispõe:
‘Art. 10. O disposto nos artigos anteriores não altera as prescrições de menor
prazo, constantes das leias e regulamentos, as quais ficam subordinadas às mesmas
regras.’
Significa que a prescrição das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública é
quinquenal, ressalvados os casos em que a lei estabeleça prazos menores. Na
verdade, os prazos prescricionais inferiores a 5 (cinco) anos beneficiam a Fazenda
Pública.
Diante disso, a pretensão da reparação civil contra a Fazenda Pública submete-se
ao prazo prescricional de 3 (três) anos, e não à prescrição qüinqüenal. Aplica-se, no
particular. O disposto no art. 206, parágrafo 3º, V, do Código Civil de 2002, não somente
em razão do que estabelece o art. 10 do Decreto nº 20.910/1932, mas também por se
12

MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Curso prático de direito administrativo. 2.ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 324.
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tratar de norma posterior. E, como se sabe, a norma posterior, no assunto tratado, revoga
a anterior. (grifos nossos)13

Nesse ínterim, visto que a doutrina abalizada, independentemente dos motivos,
defende a aplicação da prescrição trienal nas ações de reparação civil em favor das pessoas
jurídicas de direito público interno, resta-nos derradeiramente analisar o posicionamento
jurisprudencial sobre o tema, conforme feito a seguir.
5. JURISPRUDÊNCIA APLICADA AO CASO
É chegado o ponto em que este trabalho inova tendo por base os dantes publicados
sobre o mesmo assunto. Isto porque, não é comum, ao menos no tema em comento, que se
elenquem decisões que demonstram a tendência jurisprudencial de análise do assunto.
Lamentavelmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado o
entendimento de que, independentemente na natureza da ação deduzida em face da fazenda
pública, o prazo prescricional a ser aplicado é quinquenal em obediência ao Decreto nº 20.910/32.
Nesse sentido citem-se os arestos proferidos nos AgRgREsp nº 969.495/AC e AgRgREsp nº
971.616/AC.
Todavia, merecem destaque as recentes decisões abaixo elencadas proferidas pelo
Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais nas quais se conclui pela aplicabilidade da prescrição
trienal em favor das pessoas jurídicas de direito público, quer pela utilização de critérios
teleológicos de interpretação, quer pela utilização da menção feita pelo artigo 10 do Decreto nº
20.910/32 que determina a aplicação de prazos prescricionais de menor prazo eventualmente
existentes em benefício dos entes fazendários.
Vale mencionar que apesar de os julgados abaixo citados terem sido exarados a
favor de empresas privadas prestadoras de serviços públicos, o que aqui se salienta é o fato de
que durante a exposição dos votos dos julgadores, foram ventiladas as teses de aplicabilidade
da prescrição trienal em favor das pessoas jurídicas de direito público interno defendidas
nesse ensaio.
Ressalte-se que a exposição em sede deste artigo de limitará às ementas dos julgados
(haja vista o espaço concedido), cuja íntegra pode ser acessada através do sítio do referido
tribunal.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DANO MORAL E MATERIAL - ACIDENTE DE
TRÂNSITO - TRANSPORTE COLETIVO - PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIMENTO - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 206, § 3º,V, DO
CÓDIGO CIVIL DE 2002 - INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.494/94 PRECEDENTES. Apelação cível n° 1.0056.06.128096-4/001 - Comarca de Barbacena Apelante(s): Patrick Jose Moraes Ruffo - Apelado(a)(s): Expresso Gardenia Ltda Relator: Exmo. Sr. Des. Barros Levenhagen.

13

CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 5.ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Dialética,
2007. p. 79-80.
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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS- REPARAÇÃO CÍVIL - ATO ILÍCITO- ACIDENTE DE TRÂNSITOÉGIDE DO NCC- EMPRESA PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOSTRANSPORTE COLETIVO- PRESCRIÇÃO- ARTIGO 206,§ 3º, V, CC/2002.Prescreve em 3 anos, nos termos do artigo 206, §3º, V, do CC, a pretensão de reparação
civil por ato ilícito causado por empresa privada prestadora se serviço público, não
havendo que se falar em aplicação do artigo 1º-c da lei 9.494/97, dando-se uma
interpretação sistemática e harmônica a tais preceitos jurídicos e aos princípios
constitucionais da Supremacia do Interesse Público e da Igualdade Substancial.
Apelação Cível n° 1.0079.07.356646-9/001 - Comarca de Contagem - Apelante(s):
Luzia Silva Miranda - Apelado(a)(s): Transimão - Transportadora Simão Ltda - Relator:
Exmo. Sr. Des. Luciano Pinto.

6. CONCLUSÃO
Expendidas as noções sobre o tema proposto, é chegado o momento de se argüir
novamente o questionamento lançado nos apontamentos iniciais: a entrada em vigor do Código
Civil de 2002 em conjunto com uma análise criteriosa dos postulados basilares que permeiam o
ordenamento jurídico pátrio representa uma revogação tácita da norma instituidora da prescrição
quinquenal em face da fazenda pública?
Ora, creio ser improvável, senão impossível, concluir após o ensaio em tela a
aplicabilidade da prescrição quinquenal nas ações intentadas em face das pessoas jurídicas de
direito público interno. Longe de pretensiosa, essa conclusão em verdade se baseia na lógica já
exposta e defendida por administrativas de renome como José dos Santos Carvalho Filho,
Leonardo José Carneiro da Cunha e Carlos Pinto Coelho Motta.
De fato, a resposta ao questionamento supra é positiva. Isto porque, quer pela
aplicação inevitável dos princípios do regime jurídico administrativo tais como a supremacia do
interesse público, que pelo entendimento de que o artigo 10 do Decreto nº 20.910/32 permite
sustentar o prazo prescricional trienal, por ser menor que o estabelecido no caput do artigo 1º do
referido decreto, a conclusão sempre será idêntica e pela possibilidade de empregar a prescrição
trienal
Dessa maneira, salutar fazer menção que o escopo precípuo deste trabalho, além de
dar noções sobre o tema proposto, é indicar a necessidade de defesa, por parte dos entes públicos,
da supracitada prescrição trienal. Isto porque, somente através da análise dos problemas
enfrentados atualmente na aplicação efetiva das leis em conflito é possível a indicação de
prováveis soluções para o melhor funcionamento do sistema, com vistas à almejada justa
prestação jurisdicional e resguardo do interesse público.
Dessa maneira, com o exercício de papel ativo na ordem social, os entes fazendários
poderão ir à busca da tão necessária ratio legis, que por suposto só se encontra com a
interpretação sistemática do plexo jurídico pátrio.
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EXECUÇÃO FISCAL: (DEFINITIVA) E PROVISÓRIA?*
Os textos comportam diferentes leituras, conforme o contexto em que se inserem – contexto que varia no espaço e
evolui no tempo e cuja configuração em dado país e em dado momento é determinante do significado das palavras
contidas na Constituição e na lei**.

LEONARDO OLIVEIRA SOARES***

SUMÁRIO
1. Introdução. 2. A especificidade da Lei nº 6.830/80 sob a
ótica jurisprudencial. 3. Leitura atual do pressuposto da
especificidade. 4. O sistema infraconstitucional para
satisfação do credor. 5. O sistema constitucional para
satisfação do credor. 6. Uma advertência. 7. Observação final.
8. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO
Não faz muito tempo, divulgou-se tese intitulada Embargos de devedor e execução
fiscal (efeito suspensivo sob a óptica jurisprudencial)1, então apresentada no I Congresso de
Procuradores de Estado de Minas Gerais, realizado no mês de setembro de 2009, no Egrégio
TJMG.
Naquela oportunidade, sustentou-se, inclusive com apoio em precedentes do Tribunal
mineiro, assim como do STJ, que a oposição de embargos de devedor não mais paralisa de
imediato a execução regida pela Lei nº 6.830/80.2
Ou seja, afirmou-se que a regra disposta no art. 739-A do CPC aplica-se
subsidiariamente ao executivo fiscal, ex vi do art. 1º da lei especial ora destacada.
*

Artigo dedicado ao eminente Professor Doutor Onofre Alves Batista Júnior, Procurador-Chefe da Procuradoria
deTributos e Assuntos Fiscais da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais.
**
DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v.1.
***
Procurador do Estado. Advogado Regional Adjunto em Ipatinga-MG. Mestre em Direito Processual pela Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais. Membro da Academia Brasileira de Direito Processual Civil. Professor de
Teoria Geral do Processo e Processo Civil na Faculdade de Direito de Ipatinga-FADIPA.
1
SOARES, Leonardo Oliveira. Revista Jurídica Tributária, n. 9, abr./jun. 2010.
2
Não se pode, aqui, deixar de registrar a ineficácia prática do procedimento de execução fiscal para recebimento de
créditos pela Fazenda Pública. Ao propósito, vide BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves et al.. Pagando para receber?
Subsídios para uma política de cobrança da dívida ativa no setor público: resultados de pesquisa sobre o custo médio
de cobrança de execução fiscal em Minas Gerais. Direito Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado
de Minas Gerais, Belo Horizonte. v. 5, n.1-2, jan./dez. 2008.
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Em virtude disso, caso não haja o deferimento ope judicis de efeito suspensivo,
poder-se-ia levar a cabo a execução, ou melhor, pode a Fazenda Pública satisfazer-se mediante o
levantamento:
a) de depósito ou fiança bancária3 prestada pelo executado;
b) de numerário penhorado, hoje preferencialmente por via eletrônica e; finalmente,
c) de valores obtidos com a venda judicial de bem penhorado na execução.
Esse o pano de fundo a partir de que será examinado respeitável posicionamento
jurisprudencial sobre o tema.
2. A ESPECIFICIDADE DA LEI Nº 6.830/80 SOB A ÓTICA JURISPRUDENCIAL
Em recentíssimo julgamento, o STJ, que já se posicionara pela incidência subsidiária
acima gizada, decidiu que os valores depositados pelo executado apenas poderão ser levantados
pelo exeqüente, após o trânsito em julgado de decisão desfavorável ao devedor nos embargos por
este último opostos. Confira-se a ementa da respeitável decisão4:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO GARANTIDA POR
MEIO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO. COBRANÇA DO TRIBUTO
QUESTIONADA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO
OU CONVERSÃO EM RENDA QUE SE SUJEITA AO TRÂNSITO EM JULGADO
DA DECISÃO QUE RECONHEÇA OU AFASTE A LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO.
1. Por força da regra contida no art. 32, § 2º, da Lei nº 6.830/80, o levantamento de
depósito judicial ou a sua conversão em renda da Fazenda Pública, sujeita-se ao trânsito
em julgado da decisão que reconheceu ou afastou a legitimidade da exação.
2. O art. 32, § 2º, da Lei nº 6.830/80 é norma especial, que deve prevalecer sobre o disposto
no art. 587 do CPC, de modo que a conversão em renda do depósito em dinheiro efetuado
para fins de garantia da execução fiscal somente é viável após o trânsito em julgado da
decisão que reconheceu a legitimidade da exação. Em virtude desse caráter especial da
norma, não há falar na aplicação do entendimento consolidado na Súmula 317/STJ.
3. Embargos de divergência providos.
(EREsp 734831/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 18/11/2010).

Em linhas gerais, decidiu-se que, no procedimento específico, há dispositivo (art. 32)
que precisa o marco temporal para satisfação do credor.
Dita interpretação, entretanto, não deixa de causar surpresa, pois esvaziou de toda e
qualquer relevância jurídica a discussão sobre a aplicação subsidiária do art. 739-A do CPC à
execução fiscal. Realmente, eis que, suspenso ou não o procedimento executivo, a satisfação do
credor, caso tenha havido depósito, ocorrerá tão-só após o trânsito em julgado de decisão
desfavorável ao embargante.
3

Sob a técnica de julgamento por amostragem, o STJ firmou entendimento de que a fiança bancária não se equipara
ao depósito integral do débito para fins de suspensão de exigibilidade do crédito tributário (REsp 115.666-8/DF, Rel.
Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010).
4
Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200802453970&dt>. Acesso em: 5 jan. 2011.
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Pois bem. Para assim decidir, o STJ, como não poderia deixar de ser, apreciou a
legislação infraconstitucional que rege a matéria. Nenhum reparo vai nessa afirmação, já que
compete a aludido órgão exatamente uniformizar a interpretação de referida legislação (art. 105,
III, c da CF/88). Chama-se, porém, a atenção para o seguinte ponto: as regras
infraconstitucionais, todas elas, atinentes ao tema, foram objeto de consideração daquela Corte de
Justiça? Ou melhor, o sistema legal, todo ele, à disposição do credor munido de título de
obrigação líquida, certa e exigível, foi objeto de análise na respeitável decisão?
Antes de responder propriamente a aludidas indagações, faz-se, contudo, pequeno
acréscimo ao que se deixou dito no parágrafo anterior. Isso para pontuar que, no Estado
Democrático de Direito brasileiro, toda e qualquer decisão jurisdicional deve atentar para a
máxima efetividade que se espera dos preceitos constitucionais. Mais precisamente, para a
determinação de duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII).
Poder-se-ia sustentar que a decisão do STJ apoiou-se na regra disposta no art. 587 do
CPC antes da entrada em vigor da Lei nº 11.382/06. No entanto, a análise que ora se empreende
ao propósito da satisfação do credor na execução fiscal levará em conta o direito vigente. No final
das contas, não se trata tanto de criticar o r. entendimento daquela Casa de Justiça, mas de
pontuar, com o devido respeito, que o mesmo não se apresenta compatível com o sistema
infraconstitucional e constitucional em vigor para satisfação do credor. Eis o porquê.
3. LEITURA ATUAL DO PRESSUPOSTO DA ESPECIFICIDADE
Nenhuma dúvida suscita a leitura do art. 32 da Lei nº 6.830/80. Com efeito, a regra é
cristalina ao estatuir que o depósito será entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do juízo,
após o trânsito em julgado da decisão desfavorável ao embargante.
A interpretação de toda regra, esteja ou não prevista em diploma normativo especial,
deve, no entanto, ser feita considerando-se o todo em que se insere.
E o procedimento em apreço, ocioso dizer, convivia, ao tempo em que proferida a
decisão recorrida analisada pelo STJ, com a aplicação subsidiária de regra do CPC (art. 739, § 1º
na redação conferida pela Lei nº 8.953/92) que previa atribuição de efeito suspensivo ope legis
aos embargos.
Uma vez alterado o cenário legal com o advento da Lei nº 11.382/06, o artigo 32
acima citado deve ser interpretado a partir desse novo quadro.
Logo, a especificidade, por si só, não basta para impedir a pronta satisfação da
Fazenda Pública.
A rigor, bem antes da Lei nº 11.382/06 modificar o regime dos embargos de devedor,
o STJ editara enunciado nº 3175 de súmula de sua jurisprudência predominante, assim redigido:
É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que
julgue improcedentes os embargos.”
Desse modo, mesmo à época em que os embargos de devedor ensejavam automática
5

Publicado no DJ de 18 de maio de 2005.
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suspensão da execução fiscal, esta retomava sua marcha após decidir o juízo a quo pela
improcedência do pedido formulado naqueles. E o prosseguimento não tinha outra finalidade
senão propiciar a satisfação do credor.
Seja como for, vige agora novo sistema normativo para satisfação de créditos que não
pode ser ignorado por quem se disponha a examinar o assunto. Oportuno aqui recordar a
passagem doutrinária6 lançada na epígrafe do artigo:
Os textos comportam diferentes leituras, conforme o contexto em que se inserem –
contexto que varia no espaço e evolui no tempo e cuja configuração em dado país e em
dado momento é determinante do significado das palavras contidas na Constituição e
na lei.

4. O SISTEMA INFRACONSTTUCIONAL PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR
O processo de execução encontra-se regulado no livro II do CPC em vigor. Lá, pois,
deve o intérprete buscar apreender o sistema executivo vigente e aplicá-lo, na medida do possível,
aos procedimentos disciplinados em leis especiais. Vejamos, assim, alguns dispositivos que
interessam de perto ao texto.
O meio de defesa por excelência para que o executado se insurja contra a pretensão
executiva continua a ser os embargos de devedor (art. 736 do CPC), os quais, entretanto, não mais
paralisam de imediato a execução (art. 739-A do CPC).
Além disso, confere-se agora ao exequente a prerrogativa de indicar bens passíveis de
penhora (art. 652, § 2º do CPC), os quais apenas permanecerão em poder do executado, até o
desfecho do processo, caso haja aquiescência do credor (art. 666, § 1º do CPC). Por fim, alterouse a ordem de expropriação de bens (art. 647 do CPC), sendo a primeira delas a adjudicação.
Ditas regras, vale pontuar, somente poderão ser aplicadas subsidiariamente ao
executivo fiscal (art. 1º da Lei nº 6.830/80) se, e somente se, não colidirem com o procedimento
especial compreendido em seu todo. Sempre, é claro, à luz do princípio constitucional da duração
razoável do processo, regulamentado, na órbita da atividade executiva, pelas Leis nº 11.232/05 e
nº 11.382/06 respectivamente.
Quanto ao meio de defesa, há regra expressa na Lei nº 6.830/80 (art. 16), que encontra
paralelo, ressalvada a exigência de garantia de juízo, com a norma do CPC (art. 736).
No que diz respeito à indicação de bens à penhora, no procedimento especial, há regra
(art. 8º) que, em princípio, afasta a disciplina do CPC. Diz-se, em princípio, pois a Lei nº 6.830/80
autoriza providência (art. 15, II) que, sob a regência do contraditório, propicia resultado similar
àquele que se pretendeu alcançar com a reforma do CPC. Nesse ponto, há quem7 afirme que a lei
de execução fiscal seja silente e, portanto, aplicável subsidiariamente a regra do CPC. Salvo
melhor juízo, a prerrogativa conferida ao credor no regime do CPC deve no particular ser
afastada, pois, no procedimento especial persiste a exigência de prévia garantia de juízo para
oposição válida de embargos (art. 16, § 1º), o que já não ocorre no sistema executivo padrão (art.
6

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6.ed. Malheiros, 2009. v.1, p. 254.
MONTEIRO, Wellington de Serpa. O novo processo de execução civil: importância e reflexos na execução fiscal.
Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil, São Paulo, n.68, p.226, nov./dez. 2010.
7
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736 do CPC). Por isso, neste último, não mais se concede ao executado o direito de nomear bens
à penhora. Daí a redação atual do caput do art. 652 do CPC, segundo a qual o devedor será citado
para, no prazo de 3 dias, efetuar o pagamento. Em suma, como há requisito de procedibilidade
específico para a oposição de embargos na Lei nº 6.830/80, sustenta-se que, em contrapartida,
dispõe o devedor do direito de indicar os bens a serem penhorados.
No que toca à ordem de expropriação de bens, deve-se proceder com cautela na
aplicação subsidiária da regra estatuída no CPC, pois a validade da adjudicação pela Fazenda
Pública fica condicionada à prévia autorização em lei.
Dito isso, e admitida a aplicação subsidiária da regra (art. 739-A do CPC) ao
procedimento em destaque, mostra-se oportuno formular a seguinte indagação. Se a execução
fiscal, definitiva desde seu início, não foi “convertida em provisória”, dado que os embargos não
ensejaram sua suspensão, por que razão deve aguardar-se o desfecho dos embargos favorável à
Fazenda Pública para, só então, autorizar-lhe a retirada dos valores depositados pelo executado?
Por outras palavras, o que falta ao processo satisfativo e, com isso, inviabiliza o levantamento
cogitado? A resposta bem pode ser esta: a certeza de que o executado não logrará êxito nos
embargos de devedor. Decerto não se nega que isso possa ocorrer. Sim, a possibilidade real de a
pretensão executiva da Fazenda Pública ser desconstituída é pressuposto lógico de existência da
previsão normativa dos embargos de devedor. Muito menos fica excluído que eventual cochilo
procedimental do credor o leve à derrota. Ou que óbices pretorianos (por exemplo, suposta
ausência de pré-questionamento) inviabilizem a apreciação de tese recursal do embargado pelos
Tribunais Superiores e, assim, prevaleça até mesmo entendimento contrário àquele predominante
em aludidos Tribunais, a beneficiar também o embargante. Por outro lado, não se deve
desconsiderar que o legislador assegurou ao embargante o direito de obstar ao andamento da
execução. Para tanto, deverá, em item próprio, formular requerimento8 e comprovar a presença
dos requisitos estatuídos no art. 739-A, §1º do CPC. E que a decisão interlocutória que aprecia o
requerimento de suspensão desafia agravo de instrumento sem espaço para a conversão do
recurso. Finalmente, que existem formas de suspensão de exigibilidade do crédito tributário
previstas no CTN. (art. 151). Algumas das quais, é bom que se diga, independentemente de prévia
garantia de juízo.
Em suma, a resposta a nenhum problema, jurídico como de resto na vida, pode levar
em conta apenas um lado da questão. E, no plano do direito de ação, fenômeno bilateral em sua
essência, afigura-se mesmo inaceitável que a solução deixe de contemplar os dois lados da moeda.
8

Em texto anterior, ao defender-se a aplicação subsidiária do art. 739-A do CPC no procedimento de execução fiscal,
sustentou-se que o deferimento de efeito suspensivo aos embargos reclama prévio requerimento do embargante.
SOARES, Leonardo Oliveira. Embargos à execução fiscal: efeito suspensivo: breves considerações. Direito Público:
Revista da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, v.4, n. 1-2, jan./dez. 2007. Em duas recentes decisões, o
Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina apoiou-se (também) nas idéias desenvolvidas no texto ora citado para
concluir pela impossibilidade de suspensão ex officio da execução fiscal em virtude da oposição de embargos de
devedor. (Agravo de Instrumento nº 2009.053762-1, de Joinville, Relator: Des. Newton Jankeo, j. em 09 de fevereiro
de 2010 e Agravo de instrumento nº 2009.023148-2, de Joinville. Rel. Des. Vanderlei Romer, j. em 31 de julho de
2009). Segundo autorizada lição doutrinária, toda vez que o legislador pretende condicionar a atribuição de efeito
suspensivo a requerimento da parte, a exigência consta do texto legal. ASSIS, Araken de. Cumprimento de sentença.
Rio de Janeiro: Forense, 2006. pp. 348-349. Pelo deferimento de efeito suspensivo ex officio, vide REDONDO,
Bruno Garcia. Efeito suspensivo dos embargos do executado: aspectos relevantes. Revista Dialética de Direito
Processual, São Paulo, n.87, p. 10, jun. 2010.
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Há, ainda, um ponto que merece destaque.
Observado o disposto no art. 32 da Lei nº 6.830/80 e nos artigos 587 e 739-A do CPC,
em suas redações atuais, a prevalecer o posicionamento do STJ, haverá a possibilidade de estar
em tramitação execução definitiva, não convertida em provisória, mas que, de outro lado, não
autoriza o levantamento de valores antes do trânsito em julgado de decisão desfavorável ao
embargante.
Ao propósito da redação atual do artigo 587 do CPC, menciona-se que THEODORO
JR. a qualificou como “grande inovação”, enquanto BARBOSA MOREIRA10 considerou que o
texto consagrou “ilógico paradoxo” ao prever a possibilidade de a execução definitiva converterse, em dado momento, em provisória.
9

Sobre o ponto, pede-se licença para transcrever passagem da tese - Embargos de
devedor e execução fiscal (efeito suspensivo sob a óptica jurisprudencial) – mencionada na
introdução do texto, em que se pontuou que, caso se considere inaplicável ao procedimento
específico em destaque a regra do art. 739-A do CPC, a incidência imediata do disposto no art.
587 do CPC naquele procedimento levará a que o paradoxo cogitado na lição do eminentíssimo
jurista carioca atinja “ponto culminante”. Eis o que se deixou escrito:11
(...) se a simples oposição de embargos à execução fiscal ensejar suspensão desta,
chegar-se-á sem maior esforço à conclusão de que toda execução fiscal, desde quando
embargada, prosseguirá, inclusive após o julgamento de improcedência dos embargos
como se provisória fosse.
Por outras palavras, quem defenda que o recebimento dos embargos de devedor leve à
automática suspensão do curso da execução fiscal estará afirmando que toda e qualquer
execução fiscal, definitiva em sua origem, nasce vocacionada paradoxalmente a
desenrolar-se, a desenvolver-se, sob a forma provisória, inclusive após o julgamento de
improcedência do pedido formulado na ação incidental.”

Dito isso, finaliza-se o tópico com a seguinte conclusão: nada obstante se trate de
execução definitiva, não haverá espaço para satisfação do credor, seja mediante o levantamento
do depósito,12 seja por qualquer modo, enquanto perdurar a eficácia suspensiva eventualmente
conferida aos embargos de devedor, ou alcançada noutra ação proposta pelo executado.

9

A reforma da execução de título executivo extrajudicial. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 25.
Comentários ao Código de Processo Civil. 14.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. v. 5, p. 480.
11
SOARES, Leonardo Oliveira. Revista Jurídica Tributária, n. 9, p. 131-132, abr./jun. 2010.
12
Vale salientar que há leis federais (nº 9.703/98, nº 10.819/03 e nº 11.429/06) com base nas quais pode ser
disponibilizado de imediato às pessoas jurídicas de direito público o valor total depositado, ou, atendidos certos
requisitos, percentual expressivo do depósito realizado pelo executado. A ressalva aqui feita foi-nos apresentada pelo
dileto amigo, Professor e Procurador do Estado, Dr. Adriano Antônio Gomes Dutra a quem ora se agradece. Aludidas
leis estabelecem até mesmo prazo para devolução de valores, caso a Fazenda Pública veja sua pretensão executiva
desconstituída judicialmente (art. 1º, § 3º, I da Lei nº 9.703/98 em se tratando de tributos e contribuições federais,
art. 4º da Lei nº 10.819/03 no que toca aos tributos municipais e art. 4º da Lei nº 11.429/06, caso se trate de tributos
estaduais). Nada obstante as leis em apreço cuidem de valores depositados pelo executado, será possível cogitar, por
analogia, de aplicação dos prazos nelas previstos para que haja a devolução de numerário penhorado ou obtido com
a venda judicial do bem e que tenham sido levantados na execução fiscal? Poderá o juiz estabelecer, já na decisão
que autoriza a pronta satisfação do credor, prazo para eventual e futura devolução? Qual a sanção deverá suportar a
Fazenda Pública caso descumpra a decisão judicial? Bem-vinda mesma será a edição de lei que regule a forma
específica como a devolução deverá ocorrer em todos esses casos.
10
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5. O SISTEMA CONSTITUCIONAL PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR
Linhas atrás, buscou-se harmonizar a interpretação do art. 32 da Lei nº 6.830/80 com
as atuais disposições do livro II do CPC.
Para que se possa cogitar da validade da harmonização sugerida, deve-se, na
perspectiva constitucional, chegar à idêntica conclusão. Realmente, pois, do contrário, estar-se-ia
subvertendo a premissa subjacente à noção de Estado Democrático de Direito, a saber, a de que
todos os ramos do direito devem ser interpretados à luz do Texto Constitucional Democrático
pátrio.
Pois bem. O direito de acesso à justiça (art. 5º, XXXV da CF/88), no caso,
particularizado no exercício de pretensão executiva, não aproveita apenas ao credor particular. A
não ser que se proponha sistema de satisfação de créditos, motu proprio, alternativo para a
Fazenda Pública. Proposta, por sua vez, que seria de todo em todo inaceitável, pois, no Estado
acima demarcado ninguém será privado de seus bens ou de sua propriedade, sem o devido
processo legal (art. 5º, LIV da CF/88).
Nessa perspectiva, pouco importa a qualificação do credor detentor de título de
obrigação líquida, certa e exigível para que se lhe assegure o exercício do direito constitucional
de ação. Direito, por sua vez, que deve ser compreendido a partir de sua utilidade. A esse respeito,
já se teve oportunidade de escrever13 que:
O acesso à justiça pressupõe não apenas o ingresso, mas também a utilidade deste. E a
utilidade pode ser aferida a partir do seguinte critério: há de ser mínimo o tempo de
espera para que possa haver acertamento e eventual satisfação de determinado direito.
Realmente, quem dá os meios se compromete com os fins.
E o não atendimento ao fim almejado pode ensejar inclusive problema de outra ordem e
maior gravidade: retirar do processo jurisdicional sua legitimidade como meio
civilizado de solução de conflitos.
Em síntese, a carta política brasileira sempre contemplou o valor celeridade processual.

Contextualizado assim o direito constitucional de acesso à justiça, atualmente,
reforçado pelo também constitucional direito a julgamento e satisfação em prazos razoáveis (art.
5º, LXXVIII), formula-se nova indagação: em que medida tais mandamentos se relacionam com
o tema em análise?
Já se viu anteriormente que o sistema normativo infraconstitucional executivo padrão
(livro II do CPC) foi alterado no intuito de conferir máxima efetividade aos princípios
constitucionais ora grifados.
Para tanto, afastou-se o chamado efeito suspensivo ope legis dos embargos do
devedor. Em vista dessa alteração, permite-se ao credor, de pronto, adjudicar o bem penhorado,
caso o executado não demonstre que o curso da execução deva ser paralisado, sob pena de lhe
causar dano irreparável ou de difícil reparação.
Por outro lado, acabou-se de expor que o direito de ação do credor, dito particular,
apresenta estatura constitucional idêntica ao direito de ação do credor, no caso, a Fazenda Pública.
13

SOARES, Leonardo Oliveira. Primeiras considerações sobre a denominada sucumbência recursal no Estado de
Direito Transnacional brasileiro. Revista IOB de Direito Civil e Processual Civil, São Paulo, n. 66, p. 73, jul./ago.
2010.
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Nem se alegue que, no segundo caso, estar-se-ia diante de créditos constituídos
unilateralmente pelo credor. De fato, pois, no Estado Democrático de Direito brasileiro, a leitura
do princípio da legalidade, a que se encontra adstrito o atuar da administração fazendária, como
de resto o agir de todo e qualquer agente público, não pode corresponder àquela que fazia desse
princípio ao tempo do regime político que lhe precedeu.
Assim, a legitimidade da cobrança dos chamados créditos não contenciosos
pressupõe prévia atuação do fisco segundo o direito democraticamente positivado. A amplitude
do direito incondicionado de ação e as variadas formas de controle abstrato e difuso de
constitucionalidade das leis, felizmente hoje presentes, confirmam o que se acaba de dizer.
Por fim, e sem prejuízo da garantia constitucional de acesso à jurisdição, não se pode
esquecer de que, na hipótese de créditos ditos contenciosos, assegura-se ao contribuinte o devido
processo legal na esfera administrativa (art. 5º, LIV da CF/88), antes da inscrição do débito em
dívida ativa e posterior ajuizamento de ação executiva.
Diante disso, parece aceitável afirmar que os obstáculos legais à satisfação de crédito
de que seja titular a Fazenda Pública não devem ser maiores de que aqueles oponíveis à satisfação
de crédito devido a particulares.
Novamente, agora sob a ótica constitucional, chega-se à conclusão similar àquela
formulada à luz da legislação infraconstitucional, a saber: embora se trate de execução definitiva,
não haverá espaço para satisfação do credor enquanto perdurar a eficácia suspensiva
eventualmente conferida à oposição dos embargos de devedor, ou alcançada noutra ação proposta
pelo executado.
6. UMA ADVERTÊNCIA
A possibilidade de levantamento de valores ora defendida não leva, em absoluto, à
apressada conclusão de que, não tendo havido a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
(ou seria correto dizer da execução?), deva o credor necessariamente efetuar o levantamento de
depósito.
Com efeito, nada obsta a que, segundo juízo de conveniência e oportunidade do
credor, este ou aquele caso receba tratamento diferenciado por parte dos órgãos de representação
judicial das pessoas jurídicas credoras. Por exemplo, em virtude de o tema estar sendo objeto de
julgamento, segundo a técnica de amostragem, em recurso especial ou extraordinário, ou de estar
submetido a julgamento em incidente de uniformização de jurisprudência perante Tribunal local.
Negar essa possibilidade é afastar do intérprete juízo de ponderação, hoje, tão em
voga no meio jurídico e, espera-se, um dia nas relações interpessoais.
Afinal, como recomenda a sabedoria popular: cautela e caldo de galinha nunca
fizeram mal a ninguém.
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7. OBSERVAÇÃO FINAL
Estabelece o CTN (art. 151, II) que o depósito do montante integral do débito
suspende a exigibilidade do crédito tributário. Aparentemente, ter-se-ia uma mesma situação
tratada por dois modos. Ou seja, efetuado o depósito nos autos da execução fiscal e sendo
indeferido o requerimento de suspensão formulado pelo embargante, poderá o credor, com as
ressalvas e condições já expostas,14 levantar o numerário depositado. No entanto, o mesmo
depósito, agora realizado nos autos de outra ação ajuizada pelo devedor, somente poderá ser
levantado ao final da demanda, por força do que dispõe o CTN.
Bem, quando o devedor se antecipa à ação executiva e efetua o depósito15 para,
depois, discutir em contraditório o débito, demonstra inequivocamente boa fé. Ao menos, no
plano objetivo, pois a derrota o levará a se ver desprovido daquilo que espontânea e
antecipadamente depositou. Com efeito, ao tempo do depósito sequer pode ser dito que,
necessariamente, haveria o futuro ajuizamento da execução fiscal. Daí o acerto da previsão legal
de suspensão de exigibilidade estatuída no CTN.
De outro lado, quando o depósito é realizado após a propositura da ação de execução,
deve ser considerado que, em regra, o devedor já está ciente de que fora autuado e de que eventual
recurso administrativo acaso interposto restara infrutífero. Ainda assim, em virtude de razões que
não vêm ao caso discutir (v.g., possibilidade de futura remissão ou anistia, de ajuizamento ou
citação extemporâneos, da ou na execução fiscal, respectivamente), preferiu, legitimamente
saliente-se, aguardar a inscrição do débito em dívida ativa, o ajuizamento da ação e a efetivação
de sua citação para, a partir daí, retirar temporariamente de seu patrimônio o valor integral do
débito, oferecendo-o como garantia para apresentação de embargos. Tendo ainda a possibilidade
de obter a suspensão da execução, ex vi do art. 739-A, § 1º do CPC.
Finalmente, um observador atento poderá dizer que a reinterpretação ao art. 32 da Lei
nº 6.830/80 proposta no desenrolar do texto serve de estímulo para que o devedor não deposite o
valor do débito, senão em ações diversas dos embargos de devedor.
Ao que se responde que essa alternativa se faz presente hoje, sem que, para tanto, haja
necessidade de concordar com a reinterpretação em questão. De fato, nada impede que o
contribuinte se utilize de mecanismo processual diverso dos embargos, conforme sua
conveniência, para questionar o débito.
De outro lado, caso a releitura sugerida represente desestímulo ao depósito na
execução fiscal, em contrapartida, apresentar-se-á como estímulo para tal prática nas outras ações
de que dispõe o executado, já que, nesse caso, haveria a suspensão da exigibilidade do crédito,
sem o “risco” de imediato levantamento do valor.

14

Vide nota de rodapé n. 12.
Registra-se que o depósito integral não se apresenta como pré-requisito para a discussão judicial do débito,
constituindo-se apenas em uma das hipóteses legais de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Assim,
PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência.
10.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 1010.
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Por via transversa, terá sido, então, eliminada a necessidade mesma da execução
fiscal, já que a derrota do contribuinte na ação por ele proposta, permitirá à Fazenda Pública
levantar o depósito e, com isso, receber o crédito outrora questionado.
Ponto, portanto, para a economia processual.

8. CONCLUSÃO
Inegavelmente, há regra específica ao propósito do levantamento de valores no
procedimento executivo regido pela Lei nº 6.830/80.
Alterado o sistema legal padrão para satisfação do credor, as regras específicas devem
ser reinterpretadas nesse novo contexto jurídico.
Por isso, a previsão normativa específica deixou de configurar por si só óbice a que a
Fazenda Pública efetue levantamento de depósito, antes do desfecho dos embargos de devedor.
Assim, no plano infraconstitucional, a imediata satisfação do credor dependerá do
efeito com que tenham sido recebidos os embargos.
Sob a ótica constitucional, não há dúvida de que o direito de ação envolve tanto a
pretensão de credor particular, quanto à exercitada pela Fazenda Pública.
No Estado Democrático de Direito brasileiro, não há espaço para o agir da
administração fazendária, como de resto de nenhum agente estatal, senão em estrita obediência
ao direito democraticamente positivado.
A amplitude do direito constitucional de ação se apresenta como contraponto para
combater toda e qualquer ilegalidade eventualmente cometida pela Fazenda Pública (rectius: por
quaisquer agentes estatais).
Além disso, quanto aos chamados créditos contenciosos, assegura-se ao contribuinte
o devido processo legal na esfera administrativa (art. 5º, LIV da CF/88).
Dessa maneira, em respeito às garantias constitucionais de acesso à justiça e da duração
razoável do processo, não devem os obstáculos legais para a satisfação de crédito devido à Fazenda
Pública ser maiores que os previstos em lei para a satisfação de crédito devido a particulares.
Sob o prisma da Lei Maior, pode a Fazenda Pública, em regra, efetuar o levantamento
de numerário antes do trânsito em julgado de decisão proferida nos embargos de devedor.
Não poderá fazê-lo, contudo, enquanto perdurar o efeito suspensivo eventualmente
concedido na ação incidental, ou obtido noutra ação ajuizada para suspender a exigibilidade do
crédito tributário.
Em todo caso, o levantamento não prescinde de prévio juízo de ponderação.
Finalmente, caso se considere como automática a aplicação do art. 32 da Lei nº
6.830/80 a toda execução fiscal embargada, terá sido instituída a atual modalidade de
procedimento executivo, que bem pode ser denominado como execução fiscal (definitiva) e
provisória.
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1. Introdução. 2. A contribuição previdenciária devida pelo
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1. INTRODUÇÃO
A sistematização da teoria da divisão funcional de poder, apesar de encontrar
precursores como Aristóteles e Locke, deve ser atribuída a Montesquieu (BONAVIDES, 2003, p.
186). Segundo o Barão francês, as funções se dividem em legislativa, executiva e de julgamento,
cabendo a elas criar as leis, concretizar os comandos legais e aplicar as leis para solução dos
conflitos de interesses respectivamente. Cada órgão estatal possui uma função típica e as outras
duas atípicas, consistindo este sistema no equilíbrio das forças no Estado, por meio do que
denomina de princípio dos checks and balances.
A função administrativa do Estado se desenvolve por meio de seus órgãos e
entidades, mediante a qual o Estado mantém relações com seus administrados – sejam eles
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado - e também com outras pessoas jurídicas de direito
público, dando à lei contornos práticos.
Como fruto destas relações surgem situações em que o Estado e a outra parte
assumem posições contrapostas, instaurando-se neste momento um conflito de interesses.
* Procurador do Estado de Minas Gerais. Coordenador da Área Tributário-Previdenciária. Graduado pela UFMG
(1995). Mestre em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro-MG (2002). Doutorando, aprovado em 1º
lugar, em Direito Público pela PUCMINAS. Diretor do Departamento de Direito Previdenciário do Instituto dos
Advogados de Minas Gerais (IAMG). Secretário-Geral do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP).
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Neste instante surge a necessidade de solução deste conflito por meio de uma função
atípica da Administração, qual seja, a função de julgamento, a qual tem por objeto o reexame dos
atos praticados por agentes da função executiva do Estado, para legitimá-los ou corrigir aqueles
abusivos, e, ao mesmo tempo, socorrer as pessoas físicas e jurídicas contra eventuais excessos
deste Estado executor das Leis.
A solução dos conflitos, em um Estado Democrático de Direito, como no brasileiro
(CF, art. 1º), deve ocorrer de forma complexa. A solução não é extraída de um único ato, mas do
conjunto de atos administrativos concatenados, que visam apresentar ao final um resultado para
o impasse, a que se dá o nome de Processo Administrativo.
O processo administrativo é, por isso, um mecanismo de controle dos atos
administrativos e materializa-se como um instrumento de defesa das pessoas físicas e jurídicas
contra eventuais abusos da Administração Pública, refletindo a sensação de plenitude de um
Estado Democrático de Direito.
E quando se tem de um dos lados do processo administrativo um outro ente da
federação? Como deve se dar a relação no processo administrativo entre pessoas jurídicas de
direito público, considerando que se tem uma relação de interesses eventualmente opostos entre
ambos, que, em situações contrapostas se submetem a uma discussão?
De um lado um ente público, no caso a União, exercitando deveres que a lei lhe
atribui (princípio da legalidade e da autotutela), de outro, em situação contraposta outro Ente
Federado (Distrito Federal, Estados ou Municípios) ou suas entidades da Administração Indireta,
defendendo também um interesse público, todos em relação à contribuição previdenciária,
entendendo a União ser devida e os demais, não devida.
Resulta daí a importância desta reflexão, uma vez que nele será destacado o trabalho
desenvolvido pela União, por meio da Receita Federal do Brasil, em questões relacionadas à
exigência da contribuição previdenciária em face de Estados, Municípios, Distrito Federal e suas
respectivas entidades da Administração Indireta.
Nestes termos serão apresentadas as alterações a que esteve sujeito este modelo de
composição de conflitos, destacando a evolução histórica dos instrumentos utilizados pela União
Federal na arrecadação, controle e fiscalização das contribuições sociais devidas à Seguridade Social.
2. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA PELO ENTE FEDERADO
As contribuições sociais são espécies de tributo destinadas a custear os encargos
decorrentes da efetividade das normas da Ordem Social, principalmente a seguridade social, de
forma geral ou especificamente uma de suas áreas: previdência social, assistência social ou saúde.
Durante muito tempo no Brasil se discutiu a natureza jurídica da contribuição social,
para saber se se tratava de parcela de natureza salarial, de prêmio de uma espécie de seguro social,
de uma contribuição parafiscal ou de uma espécie tributária.
Na lição de Luciano Amaro, entende-se por tributo “a prestação pecuniária não
sancionatória de ato ilícito, instituída em lei e devida ao Estado ou a entidades não estatais de
fins de interesse público” (AMARO, 2005, p. 25).
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Mais do que vencer a tradicional tripartição das espécies tributárias, o sistema
constitucional vigente também admite a subdivisão da própria contribuição social. Com efeito, a
classificação das espécies de contribuição social deve se ater à destinação dos recursos a ela
relativos, pois vale a observação de Luciano Amaro:
O que importa sublinhar é que a Constituição caracteriza as contribuições sociais pela
sua destinação, vale dizer, são ingressos necessariamente direcionados a instrumentar
(ou financiar) a atuação da União (ou dos demais entes políticos, na específica situação
prevista no §1º, do art. 149, renumerado pela EC nº 33/2001, com a redação da EC nº
41/2003) no setor da ordem social. (AMARO, 2005, p. 53).

Seguindo o esquema proposto no item anterior, com base no critério da destinação é
que se classificam as contribuições sociais em:
a) contribuições sociais gerais.
b) contribuições sociais de seguridade social.
c) contribuições previdenciárias do RGPS: cota do empregador, empresa e a ela
equiparados e cota do trabalhador e demais segurados.
d) contribuições previdenciárias do RPPS: cota do ente público e cota do servidor
público, militares, ativo ou inativo e pensionista.
As contribuições sociais gerais são:
- o FGTS (CF, art. 7º, III c/c art. 149 e Lei nº 8.036, de 1990);
- o salário educação (CF, art. 212, §5º);
- as contribuições para o sistema “S” (SENAI, SESC, SENAC, etc. (CF, art. 240)1.
Estas contribuições têm destinação específica para as respectivas áreas, nos termos da
legislação própria.
As contribuições sociais de seguridade social são aquelas do empregador, da
empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei incidentes sobre:
- a receita ou faturamento (CF, art. 195, I, b, - COFINS, PIS e PASEP);
- o lucro (CF, art. 195, I, c - CSLL);
- a receita de concurso de prognósticos (CF, art. 195, III);
- a do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar
(CF, art. 195, IV).
Também integram esse rol as contribuições previstas na CF, art. 195, §4º, segundo o qual
a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade
social, obedecido o disposto no art. 154, I, que exige lei complementar, observância da nãocumulatividade e inexistência de fato gerador ou base de cálculo já previstos pelo texto constitucional.
Tais contribuições se denominam de seguridade social, porque, nos termos da CF, art.
195, caput se destinam ao custeio (impropriamente denominado de financiamento) do todo da
1
Adotamos, nesta parte, a mesma classificação adotada pelo Ministro Carlos Velloso, confira STF, RE nº 148754/RJ,
p. 202-203. Disponível em: <http://www.stf.jus.br>.
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seguridade social, isto é, são destinadas ao conjunto integrado pela previdência social, assistência
social e saúde, podendo ser destinada a qualquer destas áreas.
As contribuições previdenciárias do RGPS são aquelas cujos recursos só podem
servir para realizar despesas de benefícios do regime geral de previdência social, sendo vedada
qualquer outra destinação (CF, art. 167, XI), ou seja, só podem ser gastas em previdência, por isso
se denominam previdenciárias, se subdividindo em:
a) contribuições previdenciárias do empregador, da empresa e da entidade a ela
equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício (CF, art. 195, I, a);
b) contribuições previdenciária do trabalhador e dos demais segurados da previdência
social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de
previdência social de que trata o art. 201 da Constituição de 1988.
c) contribuições previdenciárias específicas para o financiamento da aposentadoria
especial e daqueles benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (art. 22, II, a, b e c e art. 22-A, II, da Lei
nº 8.212, de 1991 c/c arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 1991).
As Contribuições previdenciárias do RPPS são aquelas cujos recursos só podem se
destinar ao custeio de despesas dos benefícios previdenciários dos respectivos regimes dos
Estados, Municípios e Distrito Federal (CF, art. 149, §1º), sendo vedada a destinação para fins
diversos, ressalvando apenas as despesas administrativas destes regimes (art. 1º, III, da Lei nº
9.717, de 1998), se subdividindo em:
a) contribuições previdenciárias a cargo dos servidores públicos efetivos, militares,
ativos, inativos e dos pensionistas (CF, art. 40, caput c/c art. 149, §1º e art. 1º, II, da Lei nº 9.717,
de 1998). No caso da contribuição dos aposentados e pensionistas, o §18, do art. 40, da
Constituição de 1988 previu que só incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e
pensões concedidas pelo RPPS que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido
para os servidores titulares de cargos efetivos.
b) contribuições previdenciárias a cargo dos entes públicos - unidades federadas e
suas entidades da Administração Indireta (CF, art. 40, caput e art. 1º, II, da Lei nº 9.717, de 1998).
Como se vê, o §1º, do art. 149, com a redação dada pela EC nº 41/03, determinou aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a instituição de contribuição cobrada de seus servidores
para custeio somente de regime de previdência, cuja contribuição não poderá ser inferior a contribuição
dos servidores titulares de cargos efetivos da União. Na redação anterior tratava-se de uma mera
faculdade (poderão instituir). Com o advento da característica contributiva dos regimes de previdência,
a instituição da contribuição previdenciária passou a ser obrigatória reforçando o caráter tributário.
Outro ponto que interessa observar é que não mais se pode instituir cobrança de
contribuição social, como tributo, para benefícios assistenciais como se permitia na redação
anterior. Nada obstante, os Estados mantêm sistemas de saúde para servidores com contribuição,
não caracterizadas como tributo.
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Jorge Franklin Alves assevera que “a contribuição previdenciária sempre foi tributo,
que é, em si mesmo, uma prestação, compulsória, exigível, daqueles que incorram nas situações
legalmente definidas como fato gerador ou hipótese” (ALVES, 2003, p. 137).
Destarte, as contribuições (sociais) previdenciárias têm natureza de tributo e gozam
de regime especial, mormente quanto ao fato de que são tributos finalísticos afetos às destinações
que lhes são próprias. Pode-se afirmar que a contribuição previdenciária tem caráter
sinalagmático. Ou, por outras palavras, a contribuição de caráter sinalagmático somente se
explica e se justifica ante a perspectiva de sua retribuição em forma de benefício previdenciário,
assim como o benefício somente se torna direito mediante a prévia contribuição. São dois termos
da mesma relação.
A Seguridade Social possui como balizas a Saúde, a Assistência Social e a
Previdência Social, e defini-se como uma iniciativa socialmente organizada de tutela à dignidade
da pessoa humana, que a partir de critérios legalmente estabelecidos promove a proteção social
dos indivíduos de dada sociedade.
A CF/88 estabelece no caput, do art. 195, que “a Seguridade Social será financiada
por toda a sociedade, de forma direta ou indireta, nos termos da lei, mediante recursos
provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e de Contribuições
Sociais”, ou seja, se baseia necessariamente num modelo solidário, exigindo-se a participação de
toda a sociedade no custeio de suas atividades.
Conforme destacado, a engenharia constitucional estabeleceu que o custeio da Seguridade
Social se dará em parte por meio de dotações orçamentárias das três esferas de governo (União,
Estados e Municípios), e, em parte, por contribuições sociais instituídas com esta finalidade, as quais
compete exclusivamente à União Federal instituir, reservando-se aos Estados, o Distrito Federal e aos
Municípios apenas a competência para a instituição de contribuições cobrada de seus servidores, para
o custeio de Regime Próprio de Previdência, em benefício destes. (art. 149, §1º, da CF/88).
Os contribuintes da Seguridade Social são aqueles a quem a Lei atribui a obrigação
de verter contribuições à Seguridade Social. O art. 195 da CF/88 estabelece a quem incumbi o
ônus de contribuir para o Sistema da Seguridade Social.
Dentre o rol de contribuintes, ao nosso estudo importa destacar a alínea “a”, do inciso I
e o inciso II, do art. 195, da Constituição de 1988, o qual estabelece como contribuinte o empregador,
empresa ou a entidade a ela equiparada e o trabalhador que deverão verter contribuições incidentes
sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados, a qualquer título, à
pessoa física que lhe preste serviços, ainda que sem vínculo empregatício.
Com suporte neste dispositivo constitucional a Lei Federal nº 8.212/1991, em seu art.
15, I, considera como empresa, para fins de custeio do sistema, os Órgãos e Entidades da
Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional, os quais estão sujeitos à contribuição
incidente sobre valores pagos ou creditados, a qualquer título, a servidores ocupantes de cargo não
efetivo, que, com a edição da Emenda Constitucional nº 20/98, passaram a ser filiados
obrigatórios ao Regime Geral de Previdência Social.2
2

O art. 40, §13 da CF/88, com a redação dada pela Emenda nº 20/98, dispõe que ao servidor público de qualquer das
esferas de governo, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, bem como de outro cargo temporário ou de
emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social, razão pela qual são filiados obrigatórios deste regime.
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Com estas considerações pode-se identificar que os Estados, os Municípios e o
Distrito Federal promovem o custeio da Seguridade Social, ora como financiadores destas ações,
destinando dotações orçamentárias específicas para estas atividades, ora na qualidade de
contribuintes do sistema, por serem obrigados a verter contribuições sobre a remuneração de seus
servidores não efetivos, que por determinação constitucional são segurados obrigatórios do
Regime Geral de Previdência Social.
Advém da aplicação da legislação tributária previdenciária duas relações jurídicas
distintas, uma em que há de um lado a obrigação de uma pessoa (física ou jurídica) verter
contribuições a este sistema, e a outra, em que há de outro lado a obrigação do ente Estatal de
conceder os benefícios. Nascem desta maneira duas relações obrigacionais, uma relacionada ao
custeio – exigibilidade da contribuição - e a outra de cunho prestacional (relacionada à concessão
de benefícios previdenciários).
Ao nosso estudo importa a primeira relação jurídica – de custeio -, acrescentando que
neste caso se tem em ambos os lados desta relação jurídica, pessoas jurídicas de direito público,
aos quais são regidas pelo princípio da legalidade estrita e ao mesmo tempo atuam em busca de
seu respectivo interesse público.
A Constituição Federal de 1988 atribuiu à União Federal a responsabilidade e o
desafio de gerir as ações de Seguridade Social no Brasil, as quais “compreende um conjunto
integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.” (CF, art. 194).
A Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios de
manutenção de subsistência frente a ocorrência de contingências sociais capazes de diminuir ou
eliminar sua capacidade de auto sustento, ou a de pessoas que lhe sejam dependentes, mediante
o oferecimento de contribuições para custeio destas ações. Sua organização se dá sob a forma de
regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória (CF, art. 201), e atende aos
trabalhadores em geral da iniciativa privada, servidores públicos que não titularizam cargo efetivo
e servidores públicos, que a despeito de titularizarem cargo efetivo, não possuem, em suas
unidades federadas, regime próprio de previdência social.
A matriz constitucional conferiu à União Federal por meio de seus órgãos a
administração da Previdência Social, com as funções de concessão e manutenção de benefícios,
custeio de atividades e gestão administrativa. Não é por menos que é responsabilidade da União
a cobertura de eventuais insuficiências financeiras do Sistema.
Neste contexto, é da União a capacidade de instituir as contribuições sociais
destinadas ao custeio deste conjunto de atividades, que são de extrema importância para a
concretização de direitos sociais constitucionalmente assegurados.
Com o advento desta Emenda Constitucional nº 20/98, que acrescentou o §13 ao art.
40 da CF/88, os servidores públicos não efetivos vinculados à Administração Pública Direta ou
Indireta passaram a ser segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social.
Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari ao analisarem as principais
alterações promovidas pela Emenda nº 20/98, destacaram que:
Embora a legislação ordinária já disciplinasse a matéria concernente ao regime
previdenciário dos ocupantes de cargo em comissão na esfera da Administração Federal,
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pela Lei nº 8.647/93, a Emenda n. 20/98 definitivamente fixou como regime dos
comissionados o RGPS, da mesma forma que os ocupantes de cargos temporários e
empregados “celetistas” da Administração – art. 40, §13.” (CASTRO; LAZZARI, 2010,
p. 135).

Com esta alteração constitucional, o Regime Geral de Previdência Social passou a ter
como segurados obrigatórios os servidores não efetivos das três esferas de governo (União,
Estados, Municípios e Distrito Federal), além daqueles que ocupam cargo efetivo, em cuja
unidade federada não possua regime próprio.
Decorreu deste novo cenário a obrigação de Estados, Municípios e Distrito Federal
verterem contribuições ao Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 195, I, “a” e
II, da Constituição de 1988, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título aos seus servidores não titulares de cargos efetivos e mesmo se efetivos, se a unidade
federada não possuir regime próprio.
Nestas condições, estes entes federados se tornaram contribuintes obrigatórios do
Regime Geral de Previdência Social, e a União Federal, por outro lado, tornou-se credora de
contribuições previdenciárias, seja em relação à contribuição patronal (art. 195, I, “a”, da CF/88),
por eles devida, ou na condição de responsáveis pelo recolhimento do tributo devido por seus
servidores vinculados ao RGPS (art. 195, II da CF/88).
A obrigação tributária nasce da ocorrência do fato previsto em lei como hipótese de
incidência do tributo.
Em se tratando de contribuições sociais devidas por Estados, Municípios e Distrito
Federal à União para custeio do Regime Geral de Previdência Social, o crédito tributário nasce
na ocorrência do fato gerador (alíneas a e b do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/1991),
e se constitui por meio de lançamento de débito – NL3 ou Auto de Infração.
O lançamento segundo Eduardo Rocha Dias e José Leandro Monteiro de Macedo
“destina-se a preparar a cobrança judicial do tributo, na hipótese de inadimplemento do sujeito
passivo, conferindo liquidez, certeza e exigibilidade ao crédito tributário.” (DIAS; MACEDO,
2010, p. )
Trata-se, pois, de procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor aplicação da penalidade cabível4.
Em outras palavras, destina-se o lançamento a identificar o imposto devido, o sujeito
passivo, e, se for o caso, a impor as penalidades devidas, conferindo liquidez, certeza e
exigibilidade ao crédito tributário, que se consolida com a lavratura de um Auto de Infração ou
por Notificação de Lançamento.
Os procedimentos fiscais tendentes a formalizar o lançamento, se iniciam, em regra,
mediante a lavratura de um Termo de Início de Ação Fiscal – TIAF, que deve conter os
3
Em que pese a Portaria RFB nº 10.875 de 16.08.2007, em seu artigo 1º ainda fazer referência expressa à notificação
de lançamento de débito – NFLD, a denominação a ser utilizada é a do Decreto nº 70.235/72, que passou a reger o
processo administrativo fiscal previdenciário, que utiliza a expressão Notificação de Lançamento - NL, terminologia
utilizada neste dispositivo legal.
4
Artigo 142 do Código Tributário Nacional.
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documentos e informações que deverão ser apresentados pela Unidade Federada fiscalizada, no
prazo fixado, e se encerram com o Termo de Encerramento de Ação Fiscal – TEAF.
No TEAF devem contar de maneira expressa e objetiva os documentos analisados e
os créditos previdenciários lançados.
No decorrer da ação fiscal o Auditor da Receita e o servidor público devem agir nos
limites da legalidade estrita.
Cabe ao servidor da Unidade fiscalizada contribuir para o regular andamento do
procedimento fiscal, e ao Auditor Fiscal praticar os atos de apuração do crédito tributário em
consonância com a Lei.
Encerrada a ação fiscal, e tendo sido constata a ocorrência de irregularidades, será
lavrado Auto de Infração - AI ou Notificação de Lançamento - NL, dos quais a Unidade Federada
deverá ser intimada do teor dos lançamentos, para fins de defesa administrativa.
Este ponto merece o seguinte destaque: por se tratar de uma pessoa jurídica de direito
público, a intimação deverá ser sempre pessoal, e dirigida ao órgão Estadual ou Municipal a qual
foi outorgada a representação extrajudicial do ente federado, nos moldes do art. 23, I, do Decreto
nº 70.235/72, sob pena se ser declarada nula em qualquer fase do processo administrativo, o que
frustrará o anseio por uma celeridade processual, e onerará desnecessariamente a Administração
Pública Federal. No caso do Distrito Federal e dos Estados a intimação deverá ser dirigida ao
Procurador-Geral do Estado5, no caso dos Municípios ao Prefeito ou ao Procurador-Geral e no
caso das entidades da Administração Indireta (autarquias, fundações, sociedades de economia
mista e empresas públicas) aos seus respectivos dirigentes.
Recebida a Notificação de lançamento ou o Auto de Infração, a Unidade Federada
deverá apresentar6 impugnação no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da ciência do
lançamento.
A impugnação, ou defesa, é um direito que socorre ao administrado em virtude do
disposto no art. 5° XXXIV da CF/88, que garante a todos o direito de peticionar aos órgãos
públicos em defesa de direito ou em defesa de abuso de direito.
Acrescente-se que este é um direito que também socorre a Entes Públicos, em relação
a outros, mormente em se tratando do princípio da indisponibilidade do interesse público que
norteiam suas atuações.
O direito de impugnar é, portanto, a manifestação de defesa que socorre ao
administrado – seja pessoa física ou jurídica (de direito privado ou público) - que quer se desobrigar
de uma imposição tributária previdenciária, que entende indevida ou que decorre de um abuso de
autoridade, iniciando-se, a partir de então, o processo administrativo fiscal previdenciário, que
deverá será regido pelos princípios constitucionais relacionados ao devido processo legal.
A petição de impugnação deverá ser dirigida ao Delegado da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de julgamento (DRJ).7
5

Em Minas Gerais é denominado de Advogado-Geral do Estado.
O uso da expressão “deverá” é em razão da aplicação do princípio da indisponibilidade do interesse público.
7
Portaria da RFB nº 10.875/2007
6
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Na impugnação deverá mencionar as diligências ou perícias que a Unidade Federada
queira que sejam realizadas, com a exposição de motivos que justifiquem, bem como a indicação
de perito, e os quesitos referentes aos exames desejados.8
A impugnação suspende a exigibilidade do crédito previdenciário, impedindo, assim,
a inscrição do débito em dívida ativa, ou restrições da Unidade Federada, quanto a sua inscrição
em órgãos restritivos, tais como o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor
Público Federal - CADIN ou no Cadastro Único de Convênio – CAUC.
Apresentando-se defesa, dá-se início ao processo contencioso administrativo fiscal
previdenciário, no qual deverão ser assegurados especialmente os princípios constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além dos demais princípios aplicáveis
à espécie.
Registre-se que a ausência de pagamento ou apresentação de defesa, resulta na
inscrição do débito previdenciário em dívida ativa a favor da União (art. 16 da Lei nº 11.457, de
2007), legitimando a propositura de execução fiscal contra a Unidade Federada.
3. A EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, COBRANÇA E FISCALIZAÇÃO
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Durante a evolução do sistema previdenciário brasileiro muitas foram as suas
alterações. As alterações neste complexo sistema não se resumiram ao rol de critérios na
concessão benefícios. Alterações de conceito, formas de custeio e principalmente de estrutura se
destacam em todo o seu processo evolutivo.
O processo administrativo fiscal previdenciário é um exemplo das transformações a
que esteve sujeito o sistema previdenciário brasileiro.
Cabe lembrar que o art. 242 do Decreto nº 72.771 de 06, de setembro de 1973,
dispunha que cabia ao extinto Instituto Nacional de Previdência Social – INPS, a fiscalização
direta da arrecadação das contribuições previdenciárias que lhe eram devidas.
Com a edição da Lei nº 6.439, de 1977, criou-se Sistema Nacional de Previdência e
Assistência Social – SINPAS, distribuindo suas competências entre diferentes autarquias. Dentre
as autarquias criadas destaca-se o Instituto de Administração Financeira da Previdência e
Assistência Social – IAPAS, responsável por promover a arrecadação, fiscalização e cobrança das
contribuições e demais recursos destinados à previdência social.
Em 1990, com a edição da Lei nº 8.029, criou-se o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, autarquia federal, vinculada ao Ministério da Previdência Social, mediante a fusão
do Instituto de Administração da Previdência e Assistência Social - IAPAS, com o Instituto
Nacional de Previdência Social - INPS, assumindo, o INSS, as atribuições de fiscalizar, arrecadar
e cobrar as contribuições previdenciárias, antes de responsabilidade do IAPAS.
No ano de 2005, com o advento da Lei nº 11.098, de 2005, o INSS deixou de exercer
8

Art. 16, IV, Decreto nº 70.235/72.
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tais atividades, tendo em vista que este dispositivo legal criou a Secretaria da Receita
Previdenciária – SRP, órgão ligado ao Ministério da Previdência Social - MPS, desvinculando do
INSS as atribuições relacionadas à arrecadação, cobrança e fiscalização das contribuições
previdenciárias:
a) relativas à parte patronal, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos
segurados a seu serviço;
b) empregadores domésticos;
c) e as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário de contribuição - (alíneas a,
b, e c do art. 11 da Lei nº 8.212, de 1991), bem como as competências conseqüentes destas
atribuições, inclusive as relativas ao contencioso administrativo.
A este contencioso administrativo fiscal aplicava-se o disposto na Portaria MPS nº
520, de maio de 2004, subsidiariamente o Decreto nº 70.235, de 1972 e as regras gerais da Lei
Federal nº 9.784, de 1999, que dispõe sobre o Processo Administrativo Federal.
Concomitantemente cabia à Secretaria da Receita Federal, órgão ligado ao Ministério
da Fazenda, as atribuições relacionadas à cobrança e fiscalização de contribuições sociais
incidentes sobre a receita bruta ou o faturamento, e sobre o lucro de empresas, bem como as
incidentes sobre receitas de concursos de prognósticos.
A este processo administrativo fiscal de exigência de tais contribuições sociais
aplicava-se o disposto no Decreto nº 70.235, de 1972.
Em 2007, com a edição da Lei nº 11.457, a Secretaria da Receita Previdenciária foi
extinta, com a criação da Receita Federal do Brasil.
Com a edição da Lei nº 11.457, 16 de março de 2007, que criou a chamada Receita
Federal do Brasil, consolidou-se num único órgão federal as atribuições de fiscalização,
arrecadação e cobrança dos tributos federais, dentre os quais as contribuições previdenciárias
devidas ao Regime Geral de Previdência.
Consoante se verifica da Exposição de Motivos da Lei nº 11.457, de 2007, os
argumentos de necessidade de otimização dos custos e simplificação de processos foram
preponderantes para se alterar o sistema nacional de arrecadação de tributos federais.
A Receita Federal do Brasil assumiu ainda o processamento, acompanhamento e
julgamento dos processos administrativos relativos aos créditos previdenciários, inclusive os já
constituídos ou em fase de constituição.
Um ponto a ser destacado nestas alterações foi o fato de que a Lei nº 11.457, de 2007
cuidou de reforçar o critério de destinação das contribuições sociais, ao estabelecer que o produto
arrecadado pela RFB, concernente às contribuições previdenciárias previstas nas alíneas a, b, e c
do parágrafo único da Lei nº 8.212/91, e das contribuições instituídas a título de substituição, e
acréscimos legais incidentes, deve ser direcionada ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
que é o gestor do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, (art. 5, II Lei 11.457, de 2007),
para o custeio dos benefícios previdenciários desde regime, em cumprimento ao disposto no art.
167, XI c/c art. 195, I, a e II, da Constituição de 1988.
Outra vantagem a ser destacada com o advento desta legislação está relacionada à
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unificação dos processos relativos às exigências das contribuições sociais, eis que a partir desta
legislação, o Decreto nº 70.235, de 1972 passou a ser adotado como fonte procedimental
principal, embora o Código Tributário Nacional e a Lei Federal nº 9.784, de 1999, como fonte
principiológica subsidiária.
Outra alteração a ser destacada diz respeito à criação das Câmaras especializadas para
julgamento de recurso das contribuições sociais acima elencadas, as quais foram criadas pela
Portaria do Ministério da Fazenda n° 147 de 25/07/2007, revogada posteriormente pela Portaria
n° 256, de 22/07/2009, que manteve a estrutura anteriormente criada, aprovando, no entanto, o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Cumpre ressaltar ainda, que como medida de controle, a legislação supra obriga a
RFB prestar contas anualmente ao Conselho Nacional de Previdência Social, do resultado das
arrecadações das contribuições sociais destinadas ao Regime Geral de Previdência, o que reforça
a aplicação do princípio da publicidade e legalidade nos atos deste órgão federal.
É importante destacar que até a edição da Lei nº 11.457, de 2007 eram em menor
número as ações fiscais direcionadas aos entes públicos Estaduais e Municipais, tendentes a
fiscalizar o cumprimento das exigências tributárias previdenciárias advindas com a Emenda nº
20/98, que tornou contributivo o regime de previdência dos servidores públicos.
Com a criação da Receita Federal do Brasil intensificaram-se tais ações fiscais,
culminando em constantes litígios administrativos no âmbito da RFB, em relação às exigências
de contribuições previdenciárias de órgãos ou entidades de Estados, Municípios e Distrito
Federal, especialmente em relação a servidores não efetivos, vinculados obrigatoriamente ao
RGPS e aos efetivos cuja unidade federada não possuísse regime próprio.
Não obstante, esta nova estrutura administrativa trouxe ainda mudanças ao contorno
do processo administrativo fiscal previdenciário, que será exposto.
Antes de se destacar tais alterações, cumpre traçar considerações acerca da
contribuição previdenciária, sua definição, natureza jurídica e em que circunstâncias este tributo
passou a ser exigido pela União dos demais Entes Federados, bem como a respeito dos conflitos
gerados a partir destas exigências.
4. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PREVIDENCIÁRIO
Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles “a administração pública, para registro de seus
atos, controle da conduta de seus agentes e solução de controvérsias dos administrados, utilizase de diversificados procedimentos, que recebem a denominação de processo administrativo”
(MEIRELLES, 2005, p. 665). Completa o ilustre autor que “... o processo administrativo é o
gênero, que se reparte em várias espécies, dentre as quais as mais freqüentes apresentam-se no
processo disciplinar e no processo tributário ou fiscal.” (MEIRELLES, 2005, p. 665)
No âmbito tributário ou fiscal o processo administrativo compreende um conjunto de
procedimentos da Administração Pública tendentes à verificação de possível exigência de
tributos, isenção, ou determinação de penalidades, uma vez identificada a inobservância de
normas tributárias.
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Busca-se com o processo administrativo a solução de conflitos em que se tem de um
lado o administrado, inconformado com um ato da Administração Pública, e de outro a
Administração Pública, que em observância a princípios Constitucionais confere ao administrado
a possibilidade de defesa.
Com a apresentação de impugnação ao lançamento, dá-se início à fase litigiosa do
processo administrativo fiscal.
Tão logo é apresentada a defesa administrativa a exigibilidade do crédito
previdenciário é suspensa, nos termos do art. 151, III do CTN. O que possibilitará à Unidade
Federada autuada obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa – CPD-EN.
A obtenção desta certidão é indispensável para a manutenção das atividades do ente
público autuado, bem como para o repasse de verbas federais.
A decisão preferida pela Delegacia da Receita Federal competente para
processamento e julgamento da impugnação, será consubstanciada em acórdão9. Mantidas as
exigências fiscais a Unidade Federada poderá interpor recurso administrativo, total ou parcial, o
qual será dotado de efeito suspensivo e devolutivo, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência
da decisão.
A interposição do recurso suspende a exigibilidade do crédito tributário, assegurando
a manutenção da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Positiva, em nome da unidade
federada autuada.
Este direito de recurso decorre do princípio constitucional da Ampla Defesa (art. 5°,
LV da CF/88) que assegura a todos os meios necessários para a sua defesa, seja ela no âmbito
administrativo ou judicial.
Há ainda a possibilidade de recurso de ofício pela RFB, nos termos do art. 20, da
Portaria nº 10.875, de 2007, nas hipóteses de a decisão:
I - declarar indevida contribuição ou outra importância apurada pela fiscalização; e
II - relevar ou atenuar multa aplicada por infração a dispositivos do Regulamento da
Previdência Social 10

Denota-se deste dispositivo a preocupação da Administração Pública Federal em
estabelecer um reexame das decisões que eventualmente reconheçam a improcedência do crédito
previdenciário, o que se justifica dado interesse público discutido no processo.
Os recursos administrativos (voluntário e de ofício) devem ser dirigidos ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), o qual conhecerá da matéria impugnada, nos termos
art. 23, da Lei nº 11.941/09, que alterou o Decreto nº 70.235/72.
Até a criação da Receita Federal do Brasil os recursos eram dirigidos ao Conselho de
Recursos da Previdência Social (CRPS), órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério da
Previdência Social, agora este órgão se limita a julgar matéria relativa a benefícios previdenciários.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) é um órgão colegiado,
paritário, que integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, e tem por finalidade julgar
9

Art. 16, Portaria RFB nº 10.875 de 16.08.2007.
Art. 366 do Decreto nº 3.048/99.

10
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recursos de ofício e voluntário de decisão de primeira instância, bem como os recursos de
natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.11
Em relação às contribuições previdenciárias, foram criadas câmaras especializadas
para julgamento de recurso que tratem da matéria.
O CARF profere decisão em forma de acórdão, do qual ainda caberá os recursos de
embargos de declaração e recurso especial.
Os embargos de declaração têm cabimento quando no acórdão houver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e seus fundamentos. O prazo para interposição é de 05
(cinco), e deve ser dirigido ao presidente da câmara, e possui o efeito interruptivo, já que
interrompe o prazo para interposição de recurso especial.
O recurso especial deverá ser dirigido à Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF,
e tem cabimento quando a decisão da qual se recorre der a lei tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
Uma inovação que se observa ainda quanto ao novo modelo é o estabelecimento do
prazo máximo de 360 dias a contar da data do protocolo, para que seja proferida decisão
administrativa, em quaisquer petições, impugnações ou recursos administrativos (art. 24, Lei nº
11.457, de 2007).
5. OS REFLEXOS DA LEI Nº 11.457/2007 NAS RELAÇÕES ENTRE A UNIÃO E OS
DEMAIS ENTES FEDERADOS
Não se pode olvidar em relação aos benefícios advindos da centralização da
administração dos tributos federais. É de se destacar a economia de procedimentos, o
enxugamento de atos administrativos, bem como um aumento no controle da evasão fiscal.
Com o advento da Lei nº 11.457, de 2007, que criou a Receita Federal do Brasil, a
mesma passou a desenvolver as atividades de arrecadação, fiscalização e cobrança das
contribuições previdenciárias, dentre as quais aquelas supostamente devidas pelos órgãos e
entidades dos Estados, Municípios e Distrito Federal.
Dentro deste novo contexto de exigência das contribuições previdências ao Regime
Geral de Previdência Social, o RFB assumiu um papel de destaque e passou a entrar em constante
conflito com as Unidades Federadas.
O volume de autuações cresceu de maneira exponencial dada as novas atribuições da
RFB, e, por conseqüência, aumentaram os litígios administrativos e judiciais entre os Estados e
Municípios contra a União, tendo como escopo as exigências previdências ao Regime Geral de
Previdências Social.
No que se referem aos entes federados, as exigências têm por objeto as contribuições
previdenciárias relativas à parte patronal e a descontada de servidores ocupantes exclusivamente

11

Art. 1º da Portaria MF nº 256, de 22.06.2009.

205

MARCELO B. L. B. DE CAMPOS; HERCULANO J. RIBEIRO JÚNIOR - O novo processo administrativo fiscal...

de cargo em comissão, com base no art. 40, §13, da CF/88, com a redação dada pela emenda
20/98, tendo em vista que todos os Estados da Federação já instituíram o Regime Próprio de
Previdência para os seus servidores efetivos.
Fato é que com a atribuição à RFB de arrecadar, fiscalizar e cobrar contribuições
previdenciárias, o embate entre este órgão, os Estados, Municípios e Distrito Federal tem se dado
em grande número.
Em razão disto, cabe uma (re) definição da relação entre todas essas pessoas de direito
público, máxime, porque todas defendem interesses públicos, são dotadas de autonomia
federativa (CF, art. 18) e possuem paridade federativa (art. 19, III), devendo o processo
administrativo fiscal e seus executores espelhar as especificidades desta relação.
6. CONCLUSÃO
A unificação do sistema de Arrecadação de Tributos Federais, implementado pela Lei
nº 11.457/2007, de uma maneira geral, trouxe enormes avanços ao sistema de arrecadação,
fiscalização e cobrança dos tributos federais, tendo em vista a centralização das ações e do
comando operacional.
A consolidação do sistema possibilitou ainda ao contribuinte a garantia de uma
duração razoável do processo, tendo em vista o estabelecimento de prazo limite para que sejam
proferidas decisões.
As relações entre Estados e Municípios e esta recém criada Receita Federal do Brasil
- RFB se intensificaram, dada as novas atribuições que lhe foram conferidas pela Lei nº 11.457,
de 2007, o que potencializou as discussões com a União em torno da aplicação da legislação
previdenciária do Regime Geral de Previdência aos servidores não efetivos, ocupantes de cargo
exclusivamente em comissão, bem como aos servidores efetivos não vinculados a Regime
Próprio de Previdência, dos demais entes federados.
O fato é que ambos os lados, a Receita Federal do Brasil, e entes federados na defesa
do interesse público que almejam, devem atentar às especificidades do processo administrativo
federal que envolva conflito entre duas pessoas jurídicas de direito público, a fim de reforçar a
eficiência deste meio de pacificação de seus conflitos, manter hígida a federação e construí-la sob
o paradigma do Estado Democrático de Direito.
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RENÚNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO BRASIL E EM
PORTUGAL
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SUMÁRIO
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renúncia no direito civil. 3. Renúncia do Presidente da
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Efeitos. 4. Conclusão.
1. INTRODUÇÃO
No presente texto buscaremos tecer alguns breves comentários a respeito da natureza
jurídica do ato de renúncia ao cargo de Presidente da República no direito português e brasileiro.
A compreensão acerca da natureza deste ato revela-se de grande importância em
razão de ser o Presidente da República titular de um cargo político de soberania no Estado
Democrático de Direito, em que se fundam as Repúblicas portuguesa e brasileira. Recorde-se,
desde já, que em Portugal ele ocupa a posição de Chefe de Estado (sistema de governo
semipresidencialista ou misto parlamentar presidencial) e, no Brasil, a de Chefe de Estado e de
Governo (sistema de governo presidencialista).
De início, cumpre-nos apenas referir dois sentidos básicos em que pode ser a renúncia
entendida.
Em um sentido amplo, a renúncia pode apresentar-se como sendo um modo de
cessação das funções de um titular de certo órgão por ato deste mesmo titular, abrangendo, assim,
tanto a renúncia forçada - no caso de instabilidade constitucional, com a renúncia voluntária, em
circunstâncias de estabilidade constitucional.
De outro lado, em um sentido mais restrito, a renúncia pode ser compreendida como
um ato livre, voluntário e pessoal do titular de deixar de exercer suas funções.
Diferentemente do que ocorreu na Constituição Portuguesa de 1976 - CRP - art.131º,
a Constituição Brasileira de 1988 (CRB) não previu expressamente a renúncia do presidente da
*
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República como forma de extinção do mandato. Esta contém, apenas, disposições gerais sobre a
vacância do cargo e da renúncia como ato necessário à desincompatibilização para concorrer a
outros cargos na eleição subseqüente, p. ex. art. 14, §6º.
Em terras lusitanas, cinco cidadãos vieram a renunciar ao cargo de Presidente da
República. Quatro renúncias se deram de forma definitiva – Dr. Manuel de Arriaga, em 14 de
maio de 1915; Manuel Teixeira Gomes, em 10 de dezembro de 1925; Dr. Bernardino Machado,
em 31 de maio de 1926 e, General António de Spínola, em 30 de setembro de 1974. Em uma delas
o pedido de renúncia foi retirado face a uma moção do Congresso convidando o Presidente a
permanecer no exercício de suas funções – Almirante Canto e Castro, que havia apresentado sua
renúncia a 2 de junho de 1919, tendo-a retirado em 5 de junho e permanecendo no cargo até 5 de
outubro. Por sua vez, a renúncia protagonizada por um dos personagens anteriormente citados Dr. Bernardino Machado, gerou dúvidas quanto à sua possibilidade de configuração como
verdadeira renúncia.2
1

No Brasil, renunciaram ao cargo de Presidente da República: o Marechal Deodoro da
Fonseca3, em 23 de novembro de 1891; Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961 e Fernando
Collor de Mello, em 29 de dezembro de 1992.
Vê-se, portanto, a importância do conhecimento a respeito da configuração jurídica
do instituto da renúncia ao cargo de tamanha importância política para os Estados Democráticos
de Direito português e brasileiro, que não é somente histórica, razão pela qual passaremos a tentar
delinear os seus contornos em cada um dos referidos ordenamentos.
Porém, antes de adentrarmos no cerne da questão, importante se faz compreender,
ainda que de maneira genérica, o instituto da renúncia no direito civil, por ter sido neste ramo do
direito onde se verificou o seu surgimento, para tão somente após podermos interpretá-lo e
adaptá-lo às particularidades do estatuto jurídico-político do Presidente da República no direito
público.
1

OTERO, Paulo. A renúncia do presidente da República na Constituição portuguesa. Coimbra: Almedina, 2004, p.
28 e ss.
2
Idem, p. 35 e ss.
3
Transcrevemos o conteúdo da poética carta de renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca: “Brasileiros! Ao sol de
15 de Novembro de 1889, dei-vos, com os meus companheiros de armas, uma pátria livre e descortinei-lhes novos e
grandiosos horizontes, dignificando-a e engrandecendo-a aos olhos dos povos todos do mundo. Esse acontecimento
de elevadíssimo quilate patriótico, aplaudido pela Nação, fazendo-a entrar em nova phase na altura de seus destinos
históricos, é para mim e será sempre motivo do mais nobre e justo orgulho. Circunstancias extraordinárias, para as
quaes não concorri, perante Deus o declaro, encaminhavam os factos a uma situação excepcional e não prevista.
Julguei conjurar tão temerosa crise pela dissolução do Congresso, medida que muito me custou tomar, mas de cuja
responsabilidade não me eximo. Pensei encarreirar a governação do Estado por via segura e no sentido de salvar
tão anomala situação. As condições em que nestes ultimos dias, porem, se acha o paiz, a ingratidão daqueles por
quem mais me sacrifiquei, e o desejo de não deixar atear-se a guerra civil em minha cara patria, acoselham-me a
renunciar o poder nas mãos do funccionario a quem incumbe substituir-me. E fazendo-o, despeço-me dos meus bons
companheiros e amigos, que sempre se me conservaram fieis e dedicados, e dirijos meus votos ao Todo Poderoso
pela perpetua prosperidade e sempre crescente florescimento do meu amado Brasil. Capital Federal, 23 de
Novembro de 1891. – Manuel Deodoro da Fonseca.” apud Olavo Leonel Ferreira, 500 Anos de história do Brasil.
Brasília: Senado Federal, 2005. p. 449 e ss.

210

DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n. 1/2, Jan./Dez., 2011

2. BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO INSTITUTO DA RENÚNCIA NO
DIREITO CIVIL
A importância de nos reportarmos, mesmo que em breves linhas, à configuração do
instituto jurídico da renúncia no direito civil se deve ao fato de ter sido neste âmbito do Direito
que se verificou o seu surgimento, aperfeiçoamento e maior elaboração dogmática. É a partir
desta prévia compreensão que poderemos de modo mais seguro traçar os seus contornos dentro
do direito público.
A renúncia aqui pode ser conceituada como sendo uma declaração inequívoca de
vontade dirigida a extinguir um direito subjetivo próprio.4 É uma modalidade de extinção de
direitos subjetivos,5 que se verifica com a abdicação do direito pelo seu titular, sem transferi-lo a
quem quer que seja.6
O poder de extinguir um direito subjetivo próprio é uma faculdade inerente à
titularidade do direito, sendo necessário, para tanto, que ele seja disponível.7
Consistindo a renúncia8 num ato ou negócio jurídico inequívoco no sentido de
extinguir direito subjetivo próprio e devendo o conteúdo dessa declaração exprimir
inequivocamente a vontade de seu titular, pode-se afirmar que ela nunca poderá ser presumida,
haja vista não ser o elemento “vontade” passível de presunção. Por isso e por ser a renúncia a
expressão de uma vontade pessoal e uma faculdade decorrente da titularidade de um direito
subjetivo pode-se afirmar que ela será sempre um ato pessoal do titular do direito.
4

Cf. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 19.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996. v.1, p. 300301.
5
Cf. PEREIRA, Caio Mário da Silva, op. cit., p. 300.
No mesmo sentido CAVALCANTI define a renúncia como sendo “o ato ou negócio jurídico dispositivo pelo qual o
titular de um direito extingue esse direito”. Cf. CAVALCANTI, José Paulo. Da renúncia no direito civil. Rio de
Janeiro: Forense, 1958. p. 82. Por outro lado, pode-se ainda conceituar a renúncia como: “1. Desistência de algum
direito. 2. Ato voluntário pelo qual alguém abre mão de alguma coisa ou direito próprio. 3. Perda Voluntária de bem
ou direito.” Sendo a renúncia de direito, inclusa no direito civil, conceituada da seguinte forma: “Direito Civil. Ato
pelo qual alguém manifesta a intenção de abrir mão de sua titularidade sobre um direito.” O verbo renunciar, por sua
vez, é igualado a: “1. Desistir. 2. Abdicar. 3. Não aceitar; recusar. Rejeitar. 5. Abandonar espontaneamente.” In:
DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998. v.4.
6
Cf. PEREIRA, Caio Mário da Silva, op. cit., p. 300.
7
De fato, relativamente à transmissibilidade dos direitos, a doutrina civilista tradicional classifica os direitos em
disponíveis ou indisponíveis. Serão disponíveis quando seu titular tiver o poder jurídico de transferi-lo livremente a
outra pessoa, que se sub-rogará em todas as suas faculdades. A pessoa que transfere o direito deixa de ser, então, o
seu titular. Noutro giro, os direitos indisponíveis são aqueles que não são transmissíveis, ou seja, são insuscetíveis de
substituição subjetiva, não podendo seu titular dele livremente renunciar, mas, tão somente fazer um juízo de
conveniência quanto ao seu exercício, que poderá se realizar em qualquer momento. Cf. PEREIRA, Caio Mário da
Silva, op cit.
Cabe também aqui, distinguirmos a transmissão de direitos da sucessão de direitos. Enquanto na transmissão se
verifica uma transição de um direito subjetivo de uma pessoa para outra, na sucessão ocorre a investidura do sucessor
na posição jurídica do sucedido. Cf. VASCONCELOS, Pedro Pais de. Teoria geral de direito civil. Coimbra:
Almedina, 2002. v.2, p. 197.
8
“Como ato jurídico que é, a renúncia pode ser declarada nula, se decorrente de vício resultante de erro, dolo,
coação, simulação ou fraude (novo Código Civil, art. 171, II)” In: CALIMAN, Auro Augusto. Mandato
parlamentar: aquisição e perda antecipada. São Paulo: Atlas, 2005. p.119.
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De outro lado, a unilateralidade não é da essência da renúncia, pois o seu titular
poderá renunciar nos casos em que o consentimento de terceiro seja necessário (com um sujeito
passivo determinado ou não). A renúncia será unilateral quando independer da vontade de outrem,
quando o direito renunciado não se opuser a um indivíduo pessoalmente obrigado. Nessa
hipótese, é a renúncia válida e perfeita em si mesma, mesmo que repercuta indiretamente na
esfera jurídica de outrem (o que acontece em todos os casos).9 Porém, frente aos direitos nos quais
existe um sujeito passivo determinado, não poderá a renúncia se dar sem a participação do
obrigado, porque este pode ter o interesse jurídico ou moral de recusar o benefício.10
Quando a renúncia corresponder a um negócio unilateral não-receptício de vontade,
se consumará desde sua emissão será irrevogável. Porém, quando se tratar de um negócio
unilateral receptício, se consuma com a recepção e, por fim, quando se tratar de negócio jurídico
bilateral, será disciplinada de acordo com as regras gerais dos contratos,11 sendo à renúncia
aplicáveis as regras gerais sobre nulidades dos negócios jurídicos, disciplinadas pelo Código
Civil. Em todo caso, a partir de sua consumação a renúncia será irrevogável e produzirá efeitos
ex nunc. Apenas excepcionalmente operará efeitos ex tunc, como no caso da renúncia à herança.
Normalmente, o efeito imediato da renúncia é a pura e simples destruição da relação
jurídica existente, sem que se verifique, por isso, uma correlata aquisição do direito por outrem.12
Nesse sentido, por meio do ato de renúncia não ocorre a transferência do direito, ou de quaisquer
das suas faculdades. Por essa razão é equivocado qualificar como “renúncia translatícia” eventual
abdicação de direito em benefício de outrem. Na realidade, não se trata de verdadeira renúncia.
O que ocorre, em verdade, nesta hipótese, é uma modificação da relação jurídica por meio da
transferência de faculdades jurídicas e não a fulminação do direito subjetivo.13 Dessa forma, só
haverá de fato renúncia, quando houver extinção do direito subjetivo pelo seu titular, por ela
consistir essencialmente num ato abdicativo de direito.
Em regra, os direitos subjetivos privados são disponíveis e, por isso, renunciáveis, ao
contrário da titularidade dos direitos subjetivos públicos que, em geral, é irrenunciável. Daí, pois,
existirem direitos irrenunciáveis, renunciáveis com o consentimento de terceiro e direitos
renunciáveis pela atuação solitária ou individual do agente.14
Cabe ainda distinguir a renúncia da perda e do não exercício de direitos. Conquanto
por meio da renúncia o titular extinga direito seu, ocorrendo, por via se conseqüência, a perda de
sua titularidade e faculdades dele decorrentes, é um ato voluntário do próprio titular. Dá-se por
declaração dirigida a produzir este efeito jurídico. Por outro lado, a perda se dá por imposição do
ordenamento jurídico, com base na ocorrência de certos pressupostos de fato e independente e até
mesmo contra a vontade do titular do direito. Na maioria das vezes esta é imposta por imperativo
9

Idem, p. 301.
Ibidem, p. 301.
11
CAVALCANTI, José Paulo. Da renúncia no direito civil.
12
Todavia, embora comumente a renúncia não objetive diretamente a criação de um benefício para alguém, muitas
vezes o ato renunciativo poderá implicar uma correlata conseqüência aquisitiva para alguém (como se dará, em
exemplo fornecido por RUGGIERO, quando alguém renunciar à herança, cujos efeitos serão os de extinção do
direito hereditário pelo renunciante e a aquisição correspectiva pelo herdeiro ou herdeiros da ordem imediata de
vocação hereditária). apud PEREIRA, Caio Mário da Silva, op. cit., p. 300.
13
Cf. PEREIRA, Caio Mário da Silva, op. cit., p. 300.
14
CAVALCANTI, José Paulo. Da renúncia no direito civil.
10
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de segurança nas relações jurídicas. Por último, no não-exercício consiste em uma das faculdades
atribuídas pelo ordenamento jurídico ao sujeito de exercer ou não o seu direito. É inerente à idéia
de titularidade de direitos subjetivos, já que estes se consubstanciam em facultas agendi, estando
o seu não exercício enquadrado numa modalidade mais ampla de exercício.15
Assim, após tecer essas breves considerações acerca do caráter geral do instituto da
renúncia na sua clássica formulação pela doutrina civilista, cumpre-nos agora passar à análise das
características deste instituto à luz do direito público, mais especificamente em relação à posição
jurídica ocupada pelo Presidente da República, no Brasil e em Portugal.
3. RENÚNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Cumpre aqui advertir que os tópicos que seguem, referentes aos diversos aspectos da
renúncia do presidente da República (PR) são válidos tanto para a renúncia do presidente da
República português como para o seu correspondente brasileiro, com exceção daquele que se
reporta aos aspectos procedimentais. Ademais, ressaltamos que ante a inexistência no Brasil de
regulamentação expressa referente à renúncia do Presidente da República nos limitaremos a citar
os artigos constitucionais que se referem à vagatura do cargo, complementando a maneira pela
qual esta vem a se concretizar através dos procedimentos adotados quando de renúncias
anteriores ocorridas na história brasileira.
3.1 NATUREZA JURÍDICA
A renúncia consubstancia-se num ato livre e voluntário do titular do cargo de
Presidente da República, por meio do qual ele cessa antecipadamente suas funções, se
desvinculando do órgão de que é titular e, como corolário, de seu estatuto funcional, nas formas
constitucionalmente previstas.16
A caracterização da renúncia como ato livre significa que ele deverá necessariamente
expressar a legítima vontade do Presidente da República em não continuar no exercício de suas
funções. É um ato incondicionado, por ser decidido exclusivamente por ele e independente de
qualquer limitação de tempo ou circunstância.17
Revela-se como expressão do exercício do seu direito de liberdade no seu mais amplo
sentido.
Consistindo a renúncia num ato de declaração de vontade inequívoco no sentido de
extinguir direito subjetivo próprio e devendo o conteúdo dessa declaração exprimir
inequivocamente a vontade de seu titular, pode-se se afirmar que ela nunca poderá ser presumida,
porquanto não é a “vontade” presumível. Isso porque é esta situação psíquica, interna da pessoa
15

Cf. PEREIRA, Caio Mário da Silva, op. cit., p. 301. Relativamente aos direitos fundamentais. Cf. NOVAIS, Jorge
Reis. Renúncia a direitos fundamentais. In: Perspectivas constitucionais: 20 anos da Constituição de 1976. Coimbra:
Coimbra Ed., 1998. p. 273.
16
OTERO, Paulo. A renúncia do presidente..., p. 123.
17
MIRANDA, Jorge. Constituição portuguesa anotada: art. 131. Coimbra: Coimbra Ed., 2006. t.2, p. 369.

213

MARIA CLARA TELES TERZIS - Breves considerações acerca da natureza jurídica da renúncia do presidente da República no Brasil e ...

humana. Enquanto não exteriorizada não interessa ao Direito, já que este visa tutelar apenas as
condutas ou vontades objetivadas, manifestas no mundo empírico, não interferindo a ordem
jurídica no animus de agir de cada pessoa. A vontade, portanto, pode ser considerada como um
processo interno de ponderação de interesses que levam alguém a agir no mundo dos fatos.
Assim, considerando ser a renúncia a expressão de uma vontade pessoal e um poder decorrente
da titularidade de um direito subjetivo pode-se afirmar que ela será sempre um ato pessoal de seu
titular.
Assim, a renúncia revela-se como uma declaração unilateral18 e receptícia19 de
vontade, por meio da qual expressa o titular – no caso, o Presidente da República – de maneira
inequívoca, a intenção de não mais exercer seu cargo, cessando imediata e antecipadamente seu
mandato.20 2 1É um ato unilateral por não depender do concurso da vontade de outra pessoa ou
órgão, sendo válida e perfeita em si mesma, sendo entendida como ato receptício de vontade por
somente se consumar pelo conhecimento formal de outro órgão, no caso, o Parlamento.
Consubstancia-se, ainda, em um ato irretratável, eis que, após a tomada de
conhecimento pela Assembléia ou pelo Congresso Nacional, se perfazerá, produzindo
imediatamente os seus efeitos.22
Como decorrência da irretratabilidade da renúncia e da aplicação dos princípios
gerais de direito que disciplinam as declarações receptícias de vontade, podemos afirmar que a
renúncia poderá ser retirada pelo Presidente da República entre o tempo de recepção e a tomada
de conhecimento23 pelo Parlamento. Nesse sentido, pode-se concluir, portanto, ser o ato da
renúncia revogável até a tomada de conhecimento pelo Plenário da Assembléia da República24 ou
pelo Congresso Nacional.
3.2 ELEMENTOS
Elementos indispensáveis do ato de renúncia do Presidente da República são, tanto
em Portugal como no Brasil: a) declaração inequívoca de vontade da qual conste, por sua vez, b)
a expressão de vontade de deixar de continuar no exercício do cargo e, c) a antecipação imediata
18
“É um ato unilateral porque independe do concurso de outrem, quando o direito renunciado não se opõe a um
indivíduo pessoalmente obrigado. Nesse caso, é válida e perfeita em si mesma, sem necessidade da anuência de quem
quer que seja (...)”. In: PEREIRA, Caio Mário da Silva, op. cit., p. 301.
19
Vez que seus efeitos somente se produzem após o conhecimento da declaração pelo destinatário. In: DINIZ, Maria
Helena, op. cit.
20
OTERO, Paulo. A renúncia do presidente da República na Constituição portuguesa. Coimbra: Almedina, 2004. p.
51.
21
Quanto a uma eventual renúncia do Presidente da República necessária para a disputa de cargo político eletivo
diverso, até pelo menos seis meses antes do pleito em pauta: REIS, Palhares Moreira. E se o Presidente renunciasse?
Revista Jurídica Consulex, Brasília, a.6, n.126, p. 24-25, abr. 2002.
22
No Brasil entendia-se que poderia ocorrer a suspensão dos efeitos da renúncia enquanto estivesse o Presidente da
República submetido a processo que visasse a perda do mandato. No entanto, o STF decidiu, no MS nº 21.689,
Relator Carlos Velloso, DJ de 7/4/1995, que “a renúncia ao cargo, apresentada na sessão de impeachment quando já
iniciado este, não paralisa o processo de impeachment”.
23
Segundo o art. 271 do RAR, é tal prazo de quarenta e oito horas.
24
OTERO, Paulo. A renúncia do presidente ..., p.96.
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do termo do mandato presidencial,25 logo que verificados os pressupostos constitucionais, no caso
português.
Assim, da leitura da declaração de renúncia deve-se poder inferir, de maneira
inequívoca, a vontade do titular do cargo em renunciar.26 Não existe necessidade, todavia, que seja
esta expressa, não podendo apenas restar qualquer dúvida acerca dessa vontade, pois, como antes
referimos, não existe a possibilidade de presunção relativa quanto a este ato de vontade.
A caracterização do ato de renúncia como expressão genuína da vontade do
Presidente da República é o que o diferenciará das outras modalidades de cessação antecipada do
mandato, como nos casos de perda deste por condenação criminal,27 ausência injustificada do
território nacional28 ou impedimento permanente.29 30
O direito à renúncia deve, por sua vez, ser entendido como um direito transitório:
nasce com a investidura do titular no cargo – no caso do Presidente da República, com a posse31
– e extingue-se com o término do mandato. Condição para a renúncia antecipada ao cargo será,
pois, a investidura neste.
O exercício da renúncia extingue o mandato presidencial de imediato, conquanto o
ato da renúncia presidencial somente se perfaça após o conhecimento pela Assembléia da
República ou pelo Congresso Nacional. Em outras palavras, como ato extintivo que é, não
suspenderá a renúncia, em nenhuma hipótese, o mandato; pelo contrário, fulminará a relação
jurídica entre o titular e seu cargo.32
25

OTERO, Paulo. A renúncia do presidente..., p. 51.
No que tange à existência de processo por crimes de responsabilidade contra o Presidente da República e acerca
da prescindibilidade da renúncia ou exoneração para a sua instauração, v. na doutrina brasileira BARROSO, Luís
Roberto. Temas de direito constitucional. 2.ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 450 e ss., e COMPARATO, Fábio
Konder. Crime de responsabilidade – Renúncia do agente – Efeitos processuais. Revista Trimestral de Direito
Público, São Paulo, n.7, 1994. p. 82 e ss., onde toma o autor como ponto fulcral do entendimento favorável à
continuação do processo a necessidade de respeito e observância ao princípio da moralidade administrativa, na
interpretação sistemática da Constituição, bem como o princípio da interpretação funcional da Constituição no
sentido de não se privilegiar o acusado pela impunidade que poderia advir da impetração de mandado de segurança
perante o Supremo Tribunal brasileiro. Em um mesmo sentido e pelo mesmo autor, a renúncia do acusado nos
processos de crimes de responsabilidade. In: A OAB e o impeachment. Brasília: Conselho Federal da OAB, 1993. p.
179 e ss. Ainda em consonância com tal entendimento, MURICI, Marília. Crime de responsabilidade: irrelevância
jurídica da renúncia do acusado após inauguração do processo. In: A OAB e o impeachment. Brasília: Conselho
Federal da OAB, 1993. p. 147 e ss.; ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Processo de responsabilidade do presidente
da República. Renúncia do presidente após o recebimento da denúncia pelo Senado Federal. Ininterruptibilidade do
processo. Eficácia da decisão condenatória do presidente renunciante. In: A OAB e o impeachment. Brasília:
Conselho Federal da OAB, 1993, p. 153 e ss., e SARAIVA, Paulo Lopes. Renúncia não extingue julgamento. In: A
OAB e o impeachment. Brasília: Conselho Federal da OAB, 1993. p. 171 e ss.
27
V. em Portugal, art. 130º, n.3, da CRP e artigo 91º da LOTC. No Brasil, arts. 52, parágrafo único, 85 e 86 da CRB.
28
V. em Portugal, art.129º, n.3 da CRP e artigo 90º da LOTC. No Brasil, art. 83 da CRB.
29
Só existente, por sua vez, em Portugal, art. 223, n. 2, alínea “a” da CRP e artigo 88 da LOTC. No Brasil, quanto
ao impedimento do Presidente da República, v. arts. 79 e 86 da CRB.
30
OTERO, Paulo. A renúncia do presidente..., p. 52.
31
V. quanto ao mandato e posse do Presidente da República no Brasil, art. 82 da CRB.
32
Lembrando os casos da suposta licença temporária, do ex-Presidente Getúlio Vargas, do Brasil, em 1954 e da
abdicação temporária do Rei Balduíno da Bélgica, em 1990, visando se furtar à promulgação de uma lei que permitia
o aborto, por motivo de objeção de consciência, OTERO, Paulo. A renúncia do presidente..., p. 55.
26
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Dito isto, nos parece correta a afirmação de não se configurar como renúncia legítima
a declaração de vontade de candidato eleito para o cargo de Chefe de Estado ainda não investido
neste, isto porque, em tal situação, não tendo o eleito sido empossado, não se pode falar em
mandato. Assim, seu ato apenas produzirá o efeito de rejeição ao cargo para o qual foi eleito, não
estando impedido de concorrer às eleições no pleito subseqüente.33
No que se reporta à diferença da exoneração de cargos públicos, a renúncia do Chefe
de Estado difere-se daquela, na medida em que não se encontra sujeita à aceitação por superior
hierárquico, como o pedido do funcionário. De tal sorte, se aproxima sua figura jurídica mais à
abdicação real34 do que à exoneração de cargos públicos.35
Segundo o entendimento de JORGE MIRANDA, a figura da renúncia do presidente
da República corresponde à da abdicação na monarquia, ato pelo qual o monarca abdica de sua
competência.36
Por fim, produz o ato renunciativo em Portugal de maneira imediata seus efeitos, tão
logo constatada a verificação de seus pressupostos constitucionais, pois, embora deva realizar-se
reunião da Assembléia com o intuito de dele tomar conhecimento, não necessita, todavia, de ser
por ela ou por qualquer outro órgão referendada. A produção imediata dos efeitos do ato
renunciativo também se verifica no Brasil, sendo necessário, todavia, apenas o recebimento do
mesmo pela Mesa Diretora do Congresso Nacional, não existindo, como em Portugal,
necessidade de ser o ato confirmado.
3.3 ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a renúncia é um ato instantâneo do PR e não
um procedimento.37 Tal ato em Portugal desencadeará, todavia, um procedimento, que pode estar
ou não regulado na Constituição ou em atos infraconstitucionais.
(i) Em Portugal, o ato de renúncia iniciará um procedimento na Casa legislativa (no
órgão perante o qual o PR tomou posse – art. 127°, n. 1 da CRP e arts. 264° e 265° do Regimento
da Assembléia da República – R.A.R.) a fim de que esta possa se reunir para a tomada de
conhecimento da mensagem de renúncia do Presidente, permitindo que a partir daí produza a
renúncia seus efeitos.
Do art. 271° do Regimento da Assembléia da República (A.R.), podem ser inferidas
três fases do referido procedimento parlamentar: a) a recepção da mensagem pelo Presidente da
Assembléia, b) a convocação da Assembléia; c) reunião no prazo de quarenta e oito horas.38
Vejamos cada uma delas:
33

Ibidem.
Quanto à abdicação de D. Pedro I ao trono do Império Brasileiro, aqui aventada em virtude de sua semelhança com
a renúncia presidencial, e para uma visualização das cartas escritas com relação a esta pelo Imperador, v. CASTRO,
Therezinha. História documental do Brasil. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1995. p. 165 e ss.
35
OTERO, Paulo. A renúncia do presidente..., p. 56 e MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional:
actividade constitucional do Estado. Coimbra: Coimbra Ed., 2004. v.5, p.91.
36
MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional, v.5..., p.91.
37
MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui. Constituição portuguesa anotada. Coimbra: Coimbra Ed., 2006. t.2, p. 370.
38
Idem, p. 371.
34
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1. Recepção da mensagem.
A Constituição Portuguesa, em seu art. 131°, exige que a renúncia do PR ao mandato
seja realizada por meio do envio de mensagem dirigida à Assembléia da República.39 A
mensagem, no entanto, deverá ser dirigida ao Presidente da A.R.40
Há que se atentar para ao fato de que o Presidente da Assembléia não pode reter a
mensagem ou dolosamente pretender obstar o desencadeamento do procedimento parlamentar
com vistas a impedir a produção dos efeitos do ato renunciativo. Caso contrário, estaríamos
abrindo as portas para a utilização da mensagem de renúncia como um instrumento de pressão
política de um órgão sobre o outro.41 Todavia, caso seja verificada uma situação de retenção da
mensagem por parte do Presidente da Assembléia, poderá o PR encaminhar sua mensagem à AR,
pedindo que ela se reúna por direito próprio (art. 173° da CRP) para a tomada de conhecimento
formal de sua declaração, satisfazendo, desse modo, as exigências do art. 131° da CRP.
Considerando que a CRP, em seu art. 131° fala em “mensagem”, pode-se afirmar que
deve ela deve, então, revestir a forma escrita. Essa conclusão se dá, principalmente, por exigência
de idoneidade da declaração e salvaguarda do exercício do mandato representativo. A aceitação
da declaração de renúncia através de mera mensagem verbal poderia ensejar a sua utilização
fraudulenta ou inverídica, não advinda do Presidente, mas sim de terceiro, o que geraria um
enorme risco para o mandato presidencial, especialmente quando verificada tal atitude
fraudulenta, ou de falsa renúncia e quando não se procedesse à sua retificação no prazo de
quarenta e oito horas após sua recepção. Em todo caso, caberá ao Presidente da A.R. se certificar
da autenticidade da mensagem endereçada a esta instituição de sorte a evitar desastrosos
acontecimentos políticos de ordem constitucional, que tem ainda o condão de abalar
sobremaneira a vida da política da coletividade.
Por outro lado, a Constituição não exige que a mensagem de renúncia seja
fundamentada. Todavia, pensamos que razões de ordem política e moral atestam essa necessidade.
Isto porque o princípio da responsabilidade política, que envolve os atos dos titulares de cargos
políticos eletivos, exige a satisfação dos atos destes para com a população que o elegeu. Assim,
embora a necessidade de fundamentação da renúncia não seja propriamente um dever jurídicoprocedimental, é, porém, um dever decorrente da responsabilidade política42 daquele que renuncia,
haja vista que também o povo terá acesso ao conteúdo da mensagem através de sua publicação no
Diário da República. Isto sem levar em conta ainda o fato de que a total falta de fundamentação
poderá – para não dizermos que irá – comprometer o futuro político do renunciante.43
A partir da recepção formal da mensagem de renúncia pelo Presidente da Assembléia
é que se iniciarão as fases seguintes do procedimento, notadamente a convocação do Plenário da
Assembléia para a sua reunião no prazo de quarenta e oito horas.
39

Atualmente, na vigência da CRP de 1976, o envio da mensagem à AR se apresenta de forma coerente com o sistema
de governo semipresidencial (em que a escolha do Primeiro-Ministro pelo PR está submetida à consideração dos
“resultados eleitorais” obtidos na AR e em que se verifica o direito de dissolução da Assembléia pelo PR)
possibilita a garantia da segurança jurídica necessária quanto à produção de seus efeitos. V. MIRANDA, Jorge;
MEDEIROS, Rui. Constituição portuguesa anotada, p. 370.
40
Idem, p. 371.
41
MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui. Constituição portuguesa anotada, p. 371.
42
Nesse sentido, v. MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui. Constituição portuguesa anotada, p. 370-371.
43
OTERO, Paulo. A renúncia do presidente..., p 125.
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2. Convocação da Assembléia.
Considerando que a AR deve tomar conhecimento da mensagem de renúncia do PR
(art. 131° da CPR) e a gravidade da natureza do ato renunciativo, necessário se faz convocar o
Plenário daquele órgão colegial. Como enfatiza JORGE MIRANDA, a gravidade do ato requer a
reunião do Plenário e não apenas da Comissão Permanente, mesmo nos casos em que a AR não
estiver em funcionamento efetivo ou se encontre dissolvida. Apenas em casos extremamente
excepcionais e de real impossibilidade é que poderia ser admitida a reunião da Comissão
Permanente (e a convocação do Presidente da A.R. e mais da metade dos Deputados) e não do
Plenário para este fim.44
Após receber o Presidente da Assembléia a mensagem escrita (ao menos minimamente
fundamentada) e da tomada das cautelas cabíveis acerca de sua autenticidade, será a A.R.
convocada para dela tomar conhecimento no prazo de quarenta e oito horas (artigo 271º do RAR).
No entanto, acaso o Presidente da A.R. não convoque a reunião, poderá a Assembléia
se reunir por direito próprio (art. 173° da CRP) e por iniciativa de mais da metade de seus
membros (art. 264°, n.2 do RAR).45
3. Reunião no prazo de quarenta e oito horas.
Tendo sido convocada para reunião no prazo de quarenta e oito horas (artigo 271 do
RAR), a A.R. tem o dever de se reunir e dela tomar conhecimento a fim de que a renúncia possa
desde já produzir todos os seus efeitos. Acaso não se reúna dentro desse prazo ou venha a AR a
aumentá-lo via regimento interno, entendemos, como JORGE MIRANDA, que poderá ser
aventada possibilidade da produção dos efeitos da renúncia com a simples publicação da
mensagem no Diário da República46 ou, em último caso, através de declaração pelo Tribunal
Constitucional, por extensão analógica do art. 223º, n.2, alínea “b” da CRP, já que a esta Corte
compete a verificação da perda do cargo de PR.47
De qualquer forma, eventual atraso na realização dessa reunião não inviabilizará a
concretização da vontade do Presidente da República.
(ii) Como anteriormente afirmamos, não existe no Brasil regulamentação
constitucional ou mesmo infraconstitucional para a renúncia do PR. De tal sorte, não há se falar
em um procedimento específico a ser observado como ocorre no caso de renúncia do Presidente
português.
44

MIRANDA, Jorge e Rui Medeiros. Constituição portuguesa anotada, p.371.
MIRANDA, Jorge e Rui Medeiros. Constituição portuguesa anotada, p.371. Dispõe o art. 264º, n.2, do RAR que
“se a Assembléia não estiver em funcionamento efectivo, reúne-se por iniciativa da Comissão Permanente ou, na
impossibilidade desta e em caso de grave emergência, por iniciativa de mais de metade dos Deputados”.
46
Cabe aqui lembrar que durante a vigência da Constituição Portuguesa de 1933, a mensagem de renúncia era
dirigida somente à Nação (art. 79º), tornando-se efetiva após sua mera publicação no Diário do Governo. Não
obstante essa exigência revelar o caráter meramente representativo do mandato do PR e a característica
antiparlamenar daquele sistema de governo (pois que o PR não tinha o dever de dar conhecimento à AR e nem esta
de “participar” da produção dos efeitos da renúncia ao mandato de Presidente), temos que, em caso de retenção ou
obstacularização do direito de desvincular-se do cargo, poderia ser esta solução admitida. V. MIRANDA, Jorge e Rui
Medeiros. Constituição portuguesa anotada, p. 370-371.
47
Como se dá nos casos de ausência do território nacional sem a autorização da Assembléia (ou da sua Comissão
Permanente, quando aquela não estiver em funcionamento – art. 129° da CRP) ou quando da condenação criminal
transitada em julgado (art. 130°, n. 3 da CRP).
45
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Apenas com intuito ilustrativo, elencaremos com base nas duas últimas renúncias
ocorridas no Brasil a seqüência de atos que revelam a forma pela qual se efetiva.48
48

No que tange à renúncia do Presidente da República no Brasil, socorremo-nos da história no intuito de buscar
ilustrar situações que podem originá-la, bem como os motivos que a incentivam e finalmente a forma adotada para
sua concretização. Assim, de forma breve, tentaremos expor a situação fática e os contornos originários da renúncia
de Fernando Collor de Mello. Eleito em 1989, acabou por tornar-se alvo de processo de impeahment em 1992, por
crime de responsabilidade, decorrente da chamada “Operação Uruguai”, quando então apurou-se o desvio ilícito de
recursos da administração pública federal a manutenção pessoal não só do próprio Presidente, como de seus
familiares e amigos. A renúncia serviu como tentativa de escapar o Presidente de uma condenação, sendo certo que
ele acreditava que iria conseguir afastar a conseqüência da não habilitação para o exercício futuro e por certo tempo
de funções públicas. A extinção do processo de impeachment, obviamente, veio a se concretizar, pela perda de seu
objeto – não se comprovando, todavia, a crença do renunciante em conseguir se esquivar da condenação de
inabilitação, que por sua vez, foi fixada em 8 anos. O processo de impeachment, por sua vez, como determina a CRB
de 1988, deu-se perante o Senado Federal, com base em seu art. 52, inciso I. Nos seguintes termos, sucintamente,
renunciou Collor: “Exmo. Sr. Presidente do Congresso Nacional. Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que,
nesta data, e por esse instrumento, renuncio ao mandato de presidente da República, para o qual fui eleito nos
pleitos de 15 de novembro e 17 de dezembro de 1989”. Concretizada a renúncia por seu encaminhamento ao
Congresso Nacional, foi esta publicada em edição extraordinária do Diário da União, no intuito de se declarar a
vacância do cargo, possibilitando, assim, a tomada de posse pelo vice-presidente em exercício Itamar Franco. A título
elucidativo, transcrevemos algumas matérias que foram, à época, veiculadas por diários de grande circulação
nacional: ”Em uma sessão histórica e diante de uma inevitável condenação pelo Senado, Fernando Affonso Collor
de Mello, 42 anos, renunciou ontem, às 9h35, ao mandato de presidente da república. Ao contrário de 15 de março
de 1990, quando recebeu a faixa de José Sarney, Collor nomeou José Moura Rocha para ler um bilhete manuscrito
anunciando a decisão. (...) A leitura da carta foi o momento mais tenso da sessão, que começou às 9h13. O senador
Pedro Simon (PMDB-RS), líder do governo Itamar Franco, antes da leitura, percorria os estreitos corredores do
plenário visivelmente preocupado. Jarbas Passarinho (PDS-PA), o senador que ocupou um ministério de Collor,
fazia prognósticos aflitos sobre a imagem do Brasil no exterior: «Imagine se, daqui a alguns meses, a primeira dama
estiver atrás das barras?». (...) A senha para Moura Rocha, nervoso e num linguajar pouco entusiasmado, foi dada
pelo ministro Sydney Sanches, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) e do processo de impeachment. Na
presidência da sessão, o ministro negou o pedido de adiamento do julgamento solicitado pela defesa em
conseqüência da ausência de Thales Ramalho, uma das cinco testemunhas. Sanches citou um dispositivo do Código
de Processo Penal, disciplinando que as partes num processo precisam apontar com antecedência as testemunhas
imprescindíveis, o que a defesa não fez. Moura Rocha protestou educadamente. Ainda no depoimento da primeira
testemunha, Francisco Grós, ex-presidente do Banco Central, Collor deu o recado a seu defensor. A carta foi lida
sem contestações. (...) Em seguida, Sanches interrompeu a sessão para que Itamar Franco, vice-presidente no
exercício da presidência, tomasse posse”. In: Renúncia manuscrita acaba com a novela, Jornal do Brasil, Caderno
Política e Governo, quarta-feira, 30 dez. 1992, p. 3. “«Pode abrir o envelope e ler o documento que tem dentro».
Esta foi a senha do presidente afastado Fernando Collor para que o advogado José Moura Rocha (...) anunciasse
ao Senado a renúncia ao mandato presidencial que Collor ganhara oficialmente no dia 29 de dezembro de 1989. A
ordem foi transmitida ao advogado, (...) tão logo o ministro Sydney Sanches indeferiu o requerimento de Moura
Rocha pedindo a fixação de nova data para o depoimento do ex-deputado Thales Ramalho. (...) Collor pediu que,
após a decisão de Sanches, o advogado lhe telefonasse. (...) A renúncia à Presidência da República foi uma decisão
solitária de Collor”. In: Pelo telefone, a ordem final: “Leia a carta”, O Globo, Caderno O País, quarta-feira, 30 dez.
1992, p. 4. “O que moveu Fernando Collor a voltar atrás e optar pela renúncia – alternativa que durante dois meses
rejeitou por considerar uma confissão de culpa – foi o propósito de voltar ao cenário político disputando um cargo
nas próximas eleições. Confiante em que a lei determina a extinção do processo em caso de renúncia e em que terá
o STF a seu favor nesse ponto, o ex-presidente já pensava na volta antes mesmo de sair do poder. (...) Ao conversar
ontem com seus interlocutores Collor deixou claro que sua carreira política não está encerrada. A defesa do expresidente esperava que, com a renúncia, o julgamento fosse extinto e não mais existisse o risco de Collor ser
condenado e sofrer os oito anos de inelegibilidade previstos na legislação para os crimes de responsabilidade. Antes
mesmo da decisão do Senado, porém, os advogados tinham duas outras alternativas: recorrer ao STF, já que
consideram que a lei é muito clara nesse ponto, ou trabalhar para que a revisão constitucional do ano que vem retire
da atual carta este dispositivo.” In: O sonho de se candidatar, O Globo, Caderno O País, quarta-feira, 30 de dezembro
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de 1992, p.4. “O prosseguimento do julgamento no Senado depois de ter renunciado (...) foi para Collor «mais uma
violência política contra seus direitos», conforme afirmou Etevaldo Dias. Segundo o assessor de Imprensa, os
senadores estavam aplicando «um método autoritário de cassar os direitos políticos de um cidadão». (...) Etevaldo
disse que o julgamento continuou porque os inimigos de Collor têm medo de sua volta política. (...) «Collor não quis
validar um julgamento pré-anunciado», assim Etevaldo Dias explicou a renúncia. Foi uma decisão difícil e até o fim
de segunda-feira Collor não queria renunciar”. In: Ex-presidente só fala hoje, Correio Brasiliense, Caderno Brasil,
quarta-feira, 30 de dezembro de 1992. “Numa decisão inédita na história do país, tomada na madrugada de ontem, o
Senado Federal condenou o ex-presidente Fernando Collor, por 76 votos a 3, à inabilitação para o exercício de funções
públicas, incluindo cargos eletivos, pelo período de oito anos. A votação ocorreu de madrugada, ao final de uma
exaustiva sessão que durou 15 horas e meia, uma das mais longas já realizada no Senado. O líder do governo, senador
Pedro Simon (PMDB-RS), classificou o desfecho do julgamento como uma decisão imprescindível, esperada pela
sociedade. Para ele, os 76 que votaram pela inelegibilidade estavam convencidos de que Collor é culpado. A convicção
de que Collor deveria ser punido cresceu entre os senadores ao longo dos debates ocorridos durante a tarde. (...) A
decisão do Senado, consumada através de uma sentença e uma resolução, torna o presidente (sic) inelegível a qualquer
cargo político pelo prazo de oito anos e o impede de ocupar cargos públicos. A sentença determina a extinção do
processo de impeachment, em conseqüência da renúncia, mas aplica a pena de restrição dos direitos políticos do
acusado, com base na Lei 1.079, de 1950. O julgamento de Collor foi iniciado no início da noite, quando os senadores
já demonstravam sinais de cansaço, mas manifestavam disposição crescente de condenar Collor à inelegibilidade. O
líder do PMDB, senador Humberto Lucena historiou todos a acusações e concluiu que os atos de falta de decoro e
improbidade administrativa praticados pelo ex-presidente justificam sua punição.”. In: Senadores cassaram Collor por
76 votos a 3, Jornal do Brasil, Caderno Política e Governo, quinta-feira, 31 dezembro 1992, p. 8. “Eram 4h 23 da
madrugada de ontem quando o presidente do processo de impeachment, ministro Sydney Sanches, começou a ler a
sentença que condenou o ex-presidente Fernando Collor de Mello à impossibilidade de exercer funções públicas pelo
período de oito anos. Assinada por Sydney Sanches e todos os 81 senadores presentes à sessão, a sentença se constitui
num breve relato sobre todas as fases do processo de impeachment até a votação final que culminou com a inabilitação
do ex-presidente para exercer funções públicas. Ao final, a sentença assinala que tendo ficado extinto, pela renúncia,
o mandato presidencial do acusado, encerrou-se, no Senado, o processo de impeachment por ter ficado prejudicado
quanto à sanção que poderia impor a mesma extinção. « No mais, atingido que foi o quorum de dois terços, pela
condenação do acusado, declaro que o Senado o condenou à inabilitação, por oito anos, para o exercício de função
pública, nos termos do mesmo dispositivo constitucional.», conclui a sentença condenatória.” In: Sentença saiu às
4h23, Jornal do Brasil, Caderno Política e Governo, quinta-feira, 31 dezembro 1992, p. 8. O artigo aludido na parte da
sentença reproduzida na reportagem é o de n.52 da CF, especificamente, seu parágrafo único. “A decisão do senado de
condenar Fernando Collor à perda de seus direitos políticos por oito anos, depois que ele renunciou à Presidência da
República, vai provocar uma polêmica no Supremo Tribunal Federal (STF). Sob a ameaça do ex-presidente de recorrer
ao tribunal contra o veredicto dos senadores, os ministros já estão examinando teex-presidente de recorrer ao tribunal
contra o veredicto dos senadores, os ministros já estão examinando teses sobre o assunto. Acostumados a julgarem
recursos amparados por leis e pela Constituição, os magistrados terão que manter ou anular o julgamento de Collor
pelo Senado com base apenas nas doutrinas publicadas sobre impeachment e renúncia. A opinião dos juristas se divide
e no Supremo não é diferente. O ex-ministro do STF, Rafael Mayer, adota a cautela para falar sobre a inelegibilidade
de Collor durante oito anos. Em princípio, não se pode rejeitar nem aceitar a decisão dos senadores, sem antes analisála. Mayer vai pesquisar a jurisprudência do STF firmada nos julgamentos de prefeitos por crimes de responsabilidade
para aplicar ao caso do ex-presidente. A legislação não prevê qualquer procedimento quando o presidente renuncia ao
cargo após a instauração do processo de impeachment, acrescenta o ex-ministro. A polêmica se instala porque a
impossibilidade de disputar cargos públicos durante oito anos pode ser considerada uma pena acessória da principal,
que é deixar o cargo de presidente da República. Com A renúncia do presidente afastado, a sanção principal deixa de
existir. E na opinião de uma boa parte de juristas, a pena acessória também. Mas os senadores deixaram a controvérsia
de lado e condenaram Collor à inelegibilidade por oito anos, na tentativa de impedir que ele dispute as duas próximas
eleições presidenciais, de senador, deputado ou governador. Um ministro do tribunal explicava ontem que não aplicar
a cassação dos direitos políticos de um condenado por crime de responsabilidade ao final do mandato a pretexto de
ser pena acessória é discutível. Ele supôs, como exemplo, que um presidente seja processado a dois meses de terminar
o mandato. Nesse caso, a perda do cargo não poderia ser considerada principal, o significativo seria impedir a disputa
por cargos políticos durante um período. (...)” In: Decisão do Senado deixa STF dividido, Correio Brasiliense, Caderno
Brasil, quinta-feira, 31 de dezembro de 1992.
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De início, a mensagem de renúncia presidencial é encaminhada ao Congresso
Nacional produzindo de forma imediata seus efeitos.49
49

De volta à recente história do Brasil, e no que se reporta à renúncia de Jânio Quadros, ocorrida em 1961 – ainda
sob a vigência da CRB de 1946 – vindo a se revelar posteriormente como o estopim do golpe militar de 1964,
podemos afirmar somente se assemelhar esta à de Fernando Collor no que respeita ao instrumento pelo qual veio a
se efetivar. Assim escreveu o então Presidente: “Ao Congresso Nacional. Nesta data, e por este instrumento,
deixando com o Ministro da Justiça as razões de meu ato, renuncio ao mandato de Presidente da República”.
Cumpre estabelecermos que a renúncia de Jânio ocorreu em ambiente político absolutamente diferente daquele em
que se deu o ato de renúncia de Fernando Collor. A fim de tentar situar o leitor de todos os elementos circundantes
a tal especificidade da história do Brasil, e na tentativa de demonstrar as nefastas conseqüências advindas do ato,
valemo-nos aqui da seguinte passagem: “Caberia a Jânio Quadros a experiência inicial de governar o país, de
Brasília; teria também início, com este governo, uma série de crises que levariam o país à revolução de 31 de março
de 1964. Tendo sida derrotada em todas as eleições que desde 1945 se vinham realizando no país, a UDN resolveu
lançar o candidato Jânio Quadros, político experimentado; este, embora mato-grossense, fizera sua carreira política
em São Paulo, onde galgara todos os postos – desde vereador a Governador do Estado. Por sua vez, o PTB e o PSD,
mais uma vez unidos, lançavam o Marechal Henrique Teixeira Lott, com pouca experiência política mas com certa
popularidade, graças à participação que tivera nos acontecimentos do 11 de novembro de 1955, salvando a
Presidência de Juscelino Kubitschek de Oliveira. (...) O eleitorado brasileiro ignorava cada vez mais os partidos,
preferindo votar em personalidades; daí a reviravolta política que elegia o candidato a presidente da UDN mas que,
em contrapartida, dava também vitória esmagadora a João Goulart, figura bastante popular mas hostes getulistas,
que concorrera na chapa PTB-PSD, de Lott, ao cargo de vice-presidente. Por outro lado, Jânio Quadros não
contaria com um legislativo de maioria udenista. Embora o legislativo se apresentasse em porcentagem mais
equilibrada, se unidos, o PTB-PSD na oposição, deixavam a UDN em situação minoritária. O desequilíbrio,
portanto, não permitiria ao presidente Jânio Quadros dar andamento a todas as reformas que se propunha a fazer;
esta é uma das razões que se aponta para a renúncia de Jânio. (...) O fato é que alguns correligionários da UDN
que haviam trabalhado para a eleição de Jânio Quadros dele se afastaram; entre estes destacou-se Carlos Lacerda
– eleito Governador do Estado da Guanabara pela UDN. A causa principal era, no entanto, a política externa que
Jânio Quadros procurava desenvolver. (...) Jânio Quadros desejava aproximar-se dos países socialistas e, nas
mensagens que enviou ao Congresso (15 de março de 1961), comunicava que haviam sido «tomadas providências
para o estabelecimento das relações diplomáticas com a Hungria, Rumânia e Bulgária»; afirmava também que,
dentro da mesma diretriz havia determinado que, «a Delegação do Brasil à Assembléia-Geral das Nações Unidas
votasse, na primeira oportunidade, pela aceitação plena das credenciais dos representantes da República Popular
da Hungria e pela representação da República Popular da China». Desse modo, Jânio Quadros, eleito pela UDN,
partido de tendências direitistas, inclinava-se para uma política externa nitidamente de esquerda. Chegou mesmo a
enviar o vice-presidente João Goulart como chefe de uma missão econômica à China Comunista, país com o qual
não mantínhamos relações diplomáticas; condecorou, ainda, com a Grã-Cruz da Ordem do Cruzeiro, o guerrilheiro
Che Guevara, lugar-tenente do comunista cubano Fidel Castro.
Continuando sua «marcha para o leste», Jânio Quadros comunicou a jornalistas, em Brasília, que o Brasil iria
reatar em breve relações diplomáticas com a Rússia. Tudo isso era possível, pois a Constituição de 1946 colocava
nas mãos do presidente da República a nossa política externa; mas a política interna, Jânio não poderia guiar com
tanta facilidade, na direção da esquerda. Contra isso se levantaria a corrente conservadora, a mesma que o havia
levado à presidência da República. Na noite de 24 de agosto de 1961, o Governador da Guanabara, Carlos Lacerda,
denunciava pela televisão a preparação de um «golpe de gabinete». Afirmava que agindo de forma absoluta no setor
da política externa, já que a Constituição lhe atribuía esse direito, Jânio Quadros conspirava no sentido de uma
reforma institucional, que lhe desse internamente a mesma soma de poderes. Havia portanto «um plano para a
instalação de uma ditadura no Brasil». No dia seguinte (25 de agosto de 1961), após assistir às solenidades
dedicadas a Duque de Caxias, Patrono do Exército, Jânio Quadros renunciava, deixando atônita a Nação, que nele
depositara suas esperanças. Na carta-renúncia, afirmava que havia procurado, nos seus sete meses de governo,
cumprir o seu dever, mas fora vencido pela reação; agradecia «às Forças Armadas, cuja conduta exemplar, em todos
os instantes», proclamava e apelava para que a Nação se mantivesse em ordem. Carlos Lacerda procurou explicar
a falta de sinceridade de Jânio Quadros da seguinte maneira: «Estou convencido de que se preparava no país uma
manobra que tinha na renúncia do Sr. Jânio Quadros seu ponto de deflagração. A manobra se desenvolveria a partir
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A renúncia é a seguir publicada no Diário Oficial da União, se perfazendo a vacância do
cargo e a convocação do Vice-Presidente da República para a substituição do renunciante (art. 79 da CRB).
3.4 DIREITO SUBJETIVO OU EXERCÍCIO DE UMA COMPETÊNCIA?
Questão que se coloca no estudo da natureza jurídica da renúncia à posição jurídica
subjetiva do cargo de Presidente da República pelo seu titular é a de se saber se o seu exercício
consiste em uma faculdade que lhe assiste como direito subjetivo ou se ela é, por outro lado,
decorrente do exercício de uma competência.
do momento em que, alegando pressões insuportáveis, o presidente abandonaria o cargo que seis milhões de
brasileiros desiludidos lhe confiaram. Jânio Quadros sabia – disse-me isso e disse-o a outras pessoas – que os
ministros militares consideravam inconveniente à segurança da Nação a posse do Sr. João Goulart. Portanto,
quando renunciou, sabia que lançava o país numa crise sem precedentes, pois, pela primeira vez, o presidente não
tinha substituto legal apoiado pelas Forças Armadas. Sabia também que os ministros militares não desejavam a
ditadura militar. ». Mas os ministros militares, após o primeiro impacto, aceitaram a renúncia de Jânio Quadros
como fato consumado, entregando o poder a Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados. Este tomava
posse da presidência da República, de acordo com a Constituição de 1946, visto que o vice-presidente João Goulart
se encontrava naquele momento em missão especial na China Comunista. Ao tomar conhecimento do que ocorria
no Brasil, João Goulart dava por encerrada sua viagem, retornando ao país, consciente da resistência das Forças
Armadas à sua posse. (...) Por sua vez, os ministros militares reclamavam de Ranieri Mazzilli as providências
necessárias sustentando que a posse de João Goulart, com os poderes que lhe conferia o presidencialismo,
representava um perigo para a segurança interna, bem como para a preservação da ordem pública e das
instituições. Convocados os presidentes e líderes dos vários partidos políticos, tomaram estes conhecimento da
posição dos ministros militares. Deste encontro sairia a mensagem que foi encaminhada ao Congresso por Ranieri
Mazzilli, a qual, aprovada em tempo recorde, instituía o parlamentarismo no Brasil. Pelo sistema parlamentarista
instituído, João Goulart seria empossado no cargo de presidente da República, a 7 de setembro de 1961, saindo o
Brasil de uma crise que durara 12 dias. Como presidente parlamentarista, João Goulart não iria chefiar nem dirigir
a administração do país; a incumbência caberia ao presidente do Conselho, também chamado Primeiro-Ministro,
que seria o verdadeiro Chefe de Governo. De acordo com o Ato Adicional n.º 4, que instituía o sistema
parlamentarista no Brasil, cabia ao presidente da República (...) submeter à Câmara dos Deputados um candidato
ao cargo de Primeiro-Ministro, cuja eleição estaria subordinada ao voto da maioria absoluta dos componentes
dessa casa legislativa. (...) No entanto, o Ato Adicional n 4 previa em seu artigo 25 « a realização de plebiscito que
decida na manutenção do sistema parlamentar ou volta ao sistema presidencial, devendo em tal caso fazer-se a
consulta plebiscitária 9 meses antes do término do atual período presidencial». Estava aí justamente a brecha que
iria dar ao parlamentarismo republicano no Brasil tão rápida atuação. O regime já estava condenado desde o
momento em que fora instituído. O deputado Raul Pilla, velho batalhador do parlamentarismo, duvidava quanto
à sobrevivência do regime, pois, poucos dias após a posse de João Goulart Dizia: «O Sr. Presidente João
Goulart, no discurso que proferiu durante o compromisso, já não se contenta com o plebiscito previsto para
daqui pouco mais de três anos, mas pretende um plebiscito imediato, como se a aprovação da emenda
parlamentarista, nas circunstâncias em que foi feita, não resultasse de um acordo entre cavalheiros». João
Goulart aceitara a nova situação para instalar-se no poder, mas não se conformava em ter sido eleito para um
regime presidencialista, de plenos poderes, e ter que governar como Chefe de Estado, com atribuições
protocolares e não como Chefe de Governo. Seu objetivo inicial foi assim o de empreender a luta pelo retorno
ao presidencialismo; desse modo, o regime parlamentar não pôde entrar em adequado funcionamento. Na curta
experiência parlamentar republicana que tivemos, foram indicados quatro Primeiros-Ministros; as sucessivas
mudanças não permitiam a execução dos programas de governo, daí haver gerado no país uma fase de
irresponsabilidades. Com isso, João Goulart atingia seu objetivo, pois a 15 de setembro de 1962 a Câmara dos
Deputados aprovava o projeto de lei antecipando o plebiscito. Convocados os eleitores às urnas (6 de janeiro
de 1963), esses opinavam pela volta ao presidencialismo, sem terem ao menos chegado a conhecer o
parlamentarismo. Assim, João Goulart iria ser investido de todos os poderes que a Constituição de 1946 lhe
conferia, como Chefe de Nação, em regime presidencialista.” CASTRO, Therezinha de. História da civilização
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Para sabermos se a renúncia consiste na expressão do exercício de uma competência ou
num direito subjetivo, temos que ter bem presente os contornos jurídicos dessas duas figuras jurídicas.
a) Com a investidura no cargo, o PR ingressa na situação funcional de titular da
Presidência da República, subjetivando, assim, o estatuto jurídico correspondente ao cargo.50 O
cargo é a ligação do titular com o seu órgão e ela se dá por meio da subjetivação de um estatuto
jurídico radicado na Constituição.51
Os poderes funcionais são aqueles atribuídos ao Presidente da República em razão do
exercício de seu cargo e com o fim de permitir o bom desempenho de suas funções.52 Por essa
razão, eles constituem-se em poderes instrumentais em relação as suas competências,
previamente fixadas.
Por sua vez, as suas competências constituem-se no conjunto de deveres-poderes a
que está incumbido o órgão.53 É a medida de poder público que lhe corresponde para o
cumprimento de seus deveres. É, por isso, um elemento objetivo do órgão onde está locado o
titular do cargo54, consubstanciando-se no plexo de deveres a que está atrelado o exercício do
Poder. Possui uma natureza dupla, isto é, apresenta-se como um pressuposto de atuação dos
agentes públicos (abrangendo aqui os agentes políticos do Estado), na sua faceta de precedência
de norma55, e ao mesmo tempo apresenta-se como uma medida limitativa no manejo dos poderes
públicos na persecução dos interesses da coletividade.
Dessa maneira, sendo as competências do PR decorrentes da Constituição e de seu
estatuto funcional56, bem como elemento objetivo do órgão em que está alocado o cargo público,
tem-se que os poderes funcionais decorrentes da competência do titular são irrenunciáveis,
imodificáveis pela vontade de seus titulares, intransferíveis (embora possam os referidos textos
normativos prever hipóteses de delegação de seu exercício) e imprescritíveis, vez que continuarão
a existir mesmo que seu titular não as exerça.57
brasileira. 2.ed. rev. e aum., p. 332 e ss. Em decorrência da antecipação do plebiscito e da assunção de poderes por
João Goulart, que sem apoio dos ministros militares, ainda governou por 14 meses, veio a revolução de 1964. Para
um maior aprofundamento da história do Brasil neste período, Ângela Maria de Castro Gomes et al. O Brasil
Republicano: sociedade e política (1930-1964). 6.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996. p. 179 e ss. De forma
específica sobre o governo Jânio Quadros e os desenrolares do mesmo, MARKUM Paulo; HAMILTON, Duda.
1961:que as armas não falem. São Paulo: Senac, 2001.
50
MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 266.
51
MIRANDA, Jorge. A “auto-suspensão” do Primeiro-Ministro de Cabo Verde. Parecer publicado. In: Revista O
Direito, a.133, n.1, 2001, p. 228. V. a esse respeito na CF arts. 84 e ss.
52
Relativamente aos poderes funcionais dos Deputados, cf. MIRANDA, Jorge. Deputado, p. 28.
53
MIRANDA, Jorge. A “auto-suspensão” do Primeiro-Ministro de Cabo Verde, p. 228.
54
Ibidem.
55
Tomando aqui a expressão precedência de norma e não precedência de lei para deixar clara a idéia de que a
legitimação da atuação do poder público pode advir também de princípios ou regras da própria Constituição, quando
estas sejam diretamente aplicáveis. É a necessária reserva de norma anterior que sirva de fundamento jurídiconormativo da atuação do Estado e suas entidades. Para um conceito de precedência de lei: SOUSA, Marcelo Rebelo
de; MATOS, André Salgado de. Direito administrativo geral: introdução e princípios fundamentais. Lisboa: Dom
Quixote, 2004. t.1, p. 153, 167 e ss.
56
Assim, somente no que se reporta ao Presidente da República Portuguesa, haja vista inexistir na República
Federativa do Brasil um Estatuto específico para o cargo.
57
Embora se referindo às competências dos entes administrativos, SOUSA, Marcelo Rebelo de; MATOS, André
Salgado de, op.cit., p. 132, 133.
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Dessa maneira, pode-se afirmar que as competências do órgão perduram para além da
transitoriedade de seus titulares58, haja vista que, contrariamente à estrutura institucional do
Estado, que é permanente, a titularidade subjetiva dos cargos é eminentemente transitória e
renovável, por decorrência lógica do princípio republicano.
Assim, esses poderes não são ilimitados ou desconexos a uma finalidade. Os titulares
dos cargos públicos e políticos somente podem exercê-los licitamente e na medida necessária
para a realização do interesse público59 e dos valores constitucionais, com observância à
finalidade normativa e aos princípios estruturantes do ordenamento jurídico.
Isto porque, não obstante muitos dos atos do PR comportarem certa margem de
discricionariedade política, é ele titular de um órgão de soberania nacional que, por sua vez, está
submisso aos princípios da legalidade e da competência. Desta forma, sua atuação decorrerá de
normas objetivas prévias de competência aliada aos pressupostos fáticos de interesse coletivo
que, conjugado com a oportunidade e conveniência políticas, legitimarão a utilização de seus
poderes funcionais. Portanto, vê-se que as suas atividades terão sempre as normas constitucionais
e estatutárias como fundamento e ao mesmo tempo como limites materiais de seus atos.
Dessa forma, considerar a renúncia a expressão do exercício de uma competência
implicaria no reconhecimento de seu caráter vinculado, atrelado a pressupostos normativos, de
interesse público e de conveniência e oportunidade política. Seria sobrelevar o interesse do órgão
estatal e o interesse público na manutenção da estabilidade constitucional e de permanência nos
cargos eletivos em detrimento da liberdade do indivíduo, titular de conformar a própria vida de
acordo com seus interesses pessoais.
Por tal via de entendimento, o ato da renúncia não seria uma faculdade do
renunciante, mas antes um poder funcional utilizado para a concretização de seus deveres
constitucionais, tendo sempre em vista o interesse coletivo. Daí decorreria que esse poder-dever
ou, mais propriamente (ressaltando que o poder só existe para o cumprimento de um dever
constitucional ou legal correspondente), esse dever-poder de renunciar ao mandato somente
poderia ser exercido se houvesse expressa previsão normativa, bem como se razões de interesse
público o justificasse. Seria, então, um ato de natureza política e não pessoal, na medida em que
qualquer motivo de ordem pessoal do titular do cargo político seria irrelevante para a sua
efetivação.60
Outrossim, cumpre lembrar que os atos praticados no exercício da competência de
determinado órgão do Estado são, em última análise (porque seus órgãos são os componentes de
sua estrutura), atos praticados pelo próprio Estado. Então, se considerássemos a renúncia do PR
como o exercício de uma competência, estaríamos, por via de conseqüência, reconhecendo a sua
imputabilidade ao Estado e não ao agente político, já que o PR, ao renunciar, estaria praticando
58

MIRANDA, Jorge. A “auto-suspensão” do Primeiro-Ministro de Cabo Verde , p. 228.
Cumpre aqui fazer constar uma pequena nota: interesse do público não é a mesma coisa que interesse do Estado.
O Estado, nas relações com os cidadãos é pessoa jurídica de direito público interno, dotado de personalidade, mesmo
que abstrata, possuindo, pois, interesses próprios, nem sempre coincidentes com o interesse da coletividade. Assim
é, p.ex., que o Estado de Portugal pode ter o interesse na construção de uma usina hidrelétrica que vá gerar inúmeros
empregos e reduzir o déficit no fornecimento de energia elétrica. Porém, o povo tem o interesse difuso e indisponível
a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Daí que nem sempre o interesse primário do Estado significará
logicamente o interesse primário da comunidade.
60
OTERO, Paulo. A renúncia do presidente..., p.130.
59
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um ato em nome do próprio Estado e não em nome e razão próprias. Poderíamos, assim, até
mesmo concluir que, se em decorrência do ato de renúncia do PR fossem causados danos a
terceiros, o Estado seria com ele responsável pelos danos causados, o que seria uma excrescência.
Além disso, nem a Constituição da República Portuguesa de 1976, no seu art. 134º
(“Competência para a prática de actos próprios”), nem a Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, em seu art. 84 (“Das atribuições do Presidente da República”), consagram a
renúncia no rol das competências do Presidente da República, o que já corrobora a falácia da
concepção do ato renunciativo como o exercício de uma competência.
b) De outro lado, tanto CRP de 1976 quanto a CRB de 1988 consagram o princípio
do livre acesso aos cargos públicos e da participação na vida pública,61 permitindo as
Constituições à lei, no que tange aos cargos eletivos, fazer apenas as restrições necessárias a fim
de garantir a liberdade de escolha dos eleitores, bem como a isenção e a independência no
exercício dos cargos eletivos.
Das referidas normas objetivas pode extrair-se o seu aspecto jurídico-subjetivo,62
consistente na faculdade do indivíduo, que livremente ingressou num cargo político, poder exigir
que dele também seja livremente dispensado. Tal direito subjetivo (que é também um princípio)
fora acolhido em quase todos os países democráticos.63
E de outro modo não poderia ser. Por duas principais ordens de razão:
(i) primeiro porque o poder público estaria restringindo o direito fundamental de
liberdade (na sua vertente de livre desenvolvimento da personalidade) e a autonomia privada do
titular do cargo político de autoconformação dos próprios interesses. O indivíduo é livre para
autonomamente conformar sua própria vida, dentro de uma esfera de licitude negativamente
delimitada pelo ordenamento jurídico. Assim, impedir alguém de desvincular-se juridicamente de
um cargo do qual não deseja mais ser titular seria restringir ilegitimamente o seu direito
fundamental de livre escolha de profissão (art. 47º, n.1 da CRP e art. 5º, inc. XIII da CRB) e de
liberdade de conformar a própria vida. Embora o exercício de mandato eletivo não seja, em si,
uma profissão strictu sensu, eventual imposição da ordem jurídica na continuidade do exercício
de um mandato contra a vontade do titular do cargo seria restringir a liberdade de escolha de
profissão futura, como parece óbvio.
Sabemos que as restrições a direitos fundamentais somente podem ser perpetradas
pelo Estado por meio de lei (reserva de lei) e apenas naqueles casos expressamente previstos pela
Constituição. Porém, como o legislador também está adstrito ao respeito e proteção de todos os
direitos fundamentais consagrados no ordenamento jurídico, a ele só é permitido restringir esses
61

Arts. 48º e 50º, CRP e art.37, inc. I da CRB.
Não obstante alguns importantes juristas já terem negado a existência de direitos subjetivos (como o fizeram
DUGUIT e KELSEN), ela fora admitida na Teoria do Direito. Várias teorias procuraram defini-lo, mas sempre
relevando apenas parte de seus aspectos. Foi então que a doutrina mista dos direitos subjetivos (JELLINEK,
RUGGIERO e outros), procurando harmonizar os elementos da teoria da vontade (WINDSCHEID) com o da teoria
teleológica (VON IHERING), chegou a um conceito satisfatório, definindo os direitos subjetivos como sendo “um
poder da vontade, para a satisfação dos interesses humanos, em conformidade com a norma jurídica”. Cf.
PEREIRA, Caio Mário da Silva, op. cit., p. 21-23.
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A esse respeito v. MIRANDA, Jorge. Deputado, p. 23.
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direitos excepcionalmente e na medida do necessário para garantir a proteção de outros valores
constitucionais (art. 18º, n.2 da CRP e art. 60, § 4º, inc. IV da CRB64). Além disso, as leis
restritivas de direitos fundamentais deverão ser, em todo caso, gerais e abstratas, sendo vedado
ao legislador a edição de normas restritivas com eficácia retroativa ou que diminua o conteúdo
essencial desses direitos. Portanto, o fim e o conteúdo da restrição estão vinculados à medida da
exigência de defesa do outro direito ou valor que a sociedade veria sacrificado se não houvesse
qualquer restrição.65
Assim, não obstante preverem expressamente as Constituições a possibilidade de
restrição da liberdade de escolha de profissão pelo legislador em razão de interesse público, não
podemos enxergar como essa permissão poderia validar uma atuação legislativa restritiva do
direito subjetivo de desvinculação de um cargo político de soberania em tempos de normalidade
constitucional por motivo de interesse público. Que interesse público tão relevante seria esse
capaz de suprimir, mesmo que por tempo determinado, a liberdade de conformação da própria
vida e a autonomia privada de quem, no exercício dessa mesma liberdade (reconhecida pelo
ordenamento jurídico) livremente ingressou no cargo político?
Para os casos de instabilidade constitucional, previram as Constituições a
possibilidade excepcional de suspensão dos direitos, liberdades e garantias e direitos análogos
pelos órgãos de soberania nacional: quando for declarado o estado de sítio em qualquer dos países
ou quando se trate de estado de emergência, em Portugal, e estado de defesa e de sítio, no Brasil.
Só nesses casos e nos precisos termos previstos pelos textos constitucionais poderá haver uma
suspensão proporcional e limitada no tempo de alguns direitos fundamentais (art. 19º da CRP, e
arts. 136 a 139 da CRB).
Além do mais, cabe frisar que, não vedando expressamente qualquer das
Constituições o direito de renúncia e consubstanciando-se este no reverso do direito de liberdade
de acesso aos cargos públicos, então nem em tempos de instabilidade constitucional a faculdade
jurídica de renunciar ao mandato poderia ser afetado, já que nem quando da declaração de estado
de sítio, de emergência ou de defesa podem deixar de ser aplicados os direitos já anteriormente
reconhecidos aos titulares dos cargos políticos (art. 19º, n.7 da CRP e 139 da CRB).
Por fim, não se pode esquecer que o Estado tem o dever jurídico de proteção dos
direitos de liberdade, não podendo, por essa razão, comprimi-los a ponto de retirar ou restringir
de maneira drástica a liberdade ou autonomia privada do seu cidadão em nome de um suposto
motivo de interesse público.
(ii) Lado outro, há que se considerar que, mesmo existindo um interesse público na
manutenção da estabilidade institucional dos órgãos de soberania e também na permanência do
titular no exercício do cargo para o qual fora eleito pela maioria democrática, não há, pelo
reverso, qualquer interesse da coletividade em ser governada por alguém que não deseja
representá-la. É sabido que para exercer as funções de um cargo tão importante como é o de chefe
do Poder Executivo é necessário não só vontade, mas empenho, coragem, habilidade política e
64

A referência a este artigo visa demonstrar a impossibilidade de restrição de direitos fundamentais no Brasil, por lei
ordinária, haja vista a existência de proibição mesmo no que se refere a emendas constitucionais que possam vir a
aboli-los.
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ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. 2.ed. Coimbra:
Almedina, 2001. p. 225-226.
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maturidade. Admitir ou obrigar alguém a exercer mandato de tal natureza contra sua própria
vontade implica na aceitação de uma eventual chefia desleixada e descompromissada com os
interesses públicos, podendo-se concluir, pois, que nunca existirá interesse qualquer da
comunidade na manutenção de alguém no cargo de PR contra a sua própria vontade, isto é, nunca
haverá interesse público na proibição do exercício do direito de renúncia ao cargo político.
Pelo exposto, pode-se concluir o seguinte: que a renúncia ao mandato de PR em
Portugal como no Brasil não consiste no exercício de um poder funcional compreendido na sua
esfera de competência e decorrente dos princípios da legalidade ou de precedência de norma, mas
sim a representação de uma faculdade jurídica de agir reconhecida pelo ordenamento, com fins
de propiciar a imediata cessação de suas funções como PR, extinguindo antecipadamente o seu
mandato e, por conseguinte, o seu vínculo jurídico com o órgão de chefia do Poder Executivo
nacional. Sendo, pois, a renúncia do presidente da República um ato de vontade é ao mesmo
tempo o exercício do seu direito de liberdade (art. 27º da CRP e art. 5º, caput, e inc. II da CRB),
bem como a concretização do direito à livre escolha de profissão (art. 47º da CRP e art. 5º, inc.
XIII da CRB). Dessa forma, embora esteja o renunciante a exercer um cargo em que a regra seja
a da sua permanência e zelo até o término do mandato,66 sua desvinculação jurídica se dá pela
mesma forma que sua vinculação: pela livre vontade do titular, independentemente de previsão
legal ou referendo ministerial e mesmo contra proibição expressa.67
Ainda a corroborar tal entendimento, diferentemente da CRB, omissa quanto ao
assunto, previu a CRP, em seu artigo 131º, de forma expressa a possibilidade de renúncia ao cargo
pelo Presidente da República.
Assim sendo, o ato da renúncia é um direito subjetivo do Presidente da República, passível
de ser exercido no decurso de seu mandato ou, em Portugal, até mesmo no período de prolongamento
de suas funções, ou seja, do término do seu mandato até a posse de um novo Presidente.68
3.5 NATUREZA UNITÁRIA OU MISTA?
Parte da doutrina, encabeçada por JORGE MIRANDA, entende que a renúncia do PR
possui uma natureza mista, consistente na expressão simultânea de um direito fundamental e de
um poder funcional.69
Argumenta tal corrente doutrinária que a faculdade de renúncia ao mandato eletivo
consiste em um direito fundamental, como garantia da liberdade e como decorrência do princípio
do livre acesso aos cargos públicos (art. 50º da CRP e art. 37, inc. I da CRB), do qual decorre,
por imperativo lógico, o direito de dele livremente se desvincular. Seria, assim, um direito de
natureza análoga à dos direitos, liberdades e garantias. De outro lado, a faculdade de renunciar
seria também a expressão de uma situação funcional, vez que ligada ao exercício de um cargo.70
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MIRANDA, Jorge. A “auto-suspensão” do Primeiro-Ministro de Cabo Verde, p. 229.
Ibidem.
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A eleição do novo Presidente da República deverá ser adiada para os dez dias posteriores ao final da noventena
estabelecida para as eleições da Assembléia da República em caso de vagatura do cargo nesse interregno (art. 125 da
CRP), sendo o mandato do Presidente cessante prolongado pelo período necessário. Em um mesmo sentido, OTERO,
Paulo. A renúncia do presidente..., p.64.
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MIRANDA, Jorge e Rui Medeiros. Constituição portuguesa anotada, p. 370.
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MIRANDA, Jorge e Rui Medeiros. Constituição portuguesa anotada, p. 370.
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Corrente divergente da agora representada por PAULO OTERO defende a
unicompositura da natureza jurídica da renúncia. Combatendo os argumentos da primeira
corrente, assevera que, embora a renúncia consista, no caso português, em um direito subjetivo
consagrado em norma constitucional (o que a caracterizaria formalmente como direito
fundamental), ela não se enquadraria dentro de um conceito material de direito fundamental, por
nela não haver uma dimensão material ligada à pessoa humana. Assim, aduz que se a ela fosse
reconhecida a natureza de direito fundamental, se estaria contribuindo em demasiado para o
alargamento da dimensão material dos direitos fundamentais, o que contribuiria para o
esvaziamento da sua “fundamentalidade”, o que ensejaria uma conseqüente banalização dos
direitos fundamentais.71 Nesse sentido, para essa última corrente, o direito de renúncia consistiria
apenas num meio jurídico a serviço do exercício de outros direitos fundamentais, como o direito
à objeção de consciência.
Concordamos com o primeiro posicionamento (natureza mista da renúncia), por
entendermos ser ela mais precisa. Quando refletimos acerca da configuração da renúncia no
sistema jurídico – se seria ela uma faculdade decorrente de um poder funcional, ínsita a uma
competência ou, por outro lado, se seria um direito subjetivo, já pudemos adiantar o nosso
posicionamento sobre a questão de se saber se a renúncia consistiria ou não, em si, em um direito
fundamental.
No referido tópico, dissemos que a faculdade de renunciar ao cargo político para o
qual o titular livremente ingressou refletia-se em uma garantia do exercício do seu direito
fundamental de liberdade (art. 27º da CRP e art. 5º, caput, e inc. II da CRB), enquanto proteção
do direito à livre escolha de profissão (art. 47º da CRP e art. 5º, inc. XIII da CRB), ao livre
desenvolvimento da personalidade e de liberdade do titular do cargo político de autoconformar
sua própria vida, além de consubstanciar-se no reverso do direito de livre acesso aos cargos
públicos (art. 50º da CRP e art. 37, inc. I da CRB). E essas características de garantia da liberdade
individual e de direito constitucional de deixar o cargo para o qual livremente ingressou estão
estritamente ligadas a uma dimensão material da pessoa humana, ao exercício do seu livre
arbítrio. Então, mesmo se o direito a renúncia se configurasse apenas como uma garantia do bem
jurídico liberdade, ela ainda seria, como de fato é, um “elemento da definição constitucional”72
dos direitos fundamentais de livre desenvolvimento da personalidade, de livre acesso e aos cargos
públicos e da livre escolha de profissão.
Na realidade, quando PAULO OTERO afirma ser o direito de renúncia apenas um
instrumento de garantia ao serviço de um direito fundamental (dando o ex. da renúncia por
objeção de consciência salvaguardar o exercício do direito fundamental à objeção de
consciência73) está ele, em verdade, reconhecendo a natureza de garantia do direito de renúncia.
Porém, qualifica esta última como simples direito e não como um direito fundamental.
Dessa forma, há ainda que se atentar para a peculiaridade do exercício do direito de
renúncia a um cargo político eletivo: a) por um lado, o seu titular personifica o próprio Estado,
na sua função Executiva, estando a ele vinculado juridicamente por meio da subjetivação de um
71

OTERO, Paulo. A renúncia do presidente..., p. 132-133 nota n. 258.
MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional: direitos fundamentais. 3.ed. Coimbra: Coimbra Ed., 2000.
v.4, p. 97-98.
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estatuo funcional. Ele representa, no desempenho das suas funções, o próprio poder do Estado;
b) por outra via, o titular ocupante de um cargo político representativo continua a possuir a sua
esfera jurídica própria, de cidadão, como todos os demais. Isso significa que o PR não deixa de
ser a pessoa humana que é em razão da investidura no cargo. Daí então que continua a existir uma
esfera jurídica da sua personalidade que está imediatamente relacionada e oposta ao poder
público, numa relação de igualdade com os demais particulares. Continua a existir, assim, uma
esfera jurídica individual protegida contra ameaças do poder político. Nesse ponto, podem-se
extrair as seguintes conclusões:
(i) que o direito de renúncia ao mandato pode ser imediatamente oposto contra o Estado,
estando as entidades públicas e privadas vinculadas ao seu respeito; que eventual restrição deve se dar
por lei geral, abstrata, futura e proporcional; que deve sempre ser preservada a possibilidade do seu
exercício, por meio da conservação do seu núcleo essencial, bem como todas as demais garantias
extensivas aos direitos, liberdades e garantias. E isso porque os direitos fundamentais constituem-se
em normas constitucionais de conteúdo valorativo, de espécie principiológica, revelando-se ao mesmo
tempo como regras e princípios do ordenamento jurídico 74 Em virtude disso, sua eficácia é irradiante
e vincula todos os partícipes da comunidade, não importando a sua natureza pública ou privada.75
Assim, se é certo que o direito de renúncia corresponde a uma concepção formal de
direito fundamental76 (já que é uma posição jurídica subjetiva consagrada na Constituição77), por
todas as razões expostas podemos afirmar que ele tem a mesma natureza dos direitos, liberdade
e garantias, tanto no ordenamento jurídico português como no brasileiro.
(ii) De outra sorte, a faculdade de renúncia ao mandato político seria a expressão de
uma situação jurídica ativa do titular do cargo enquanto agente político do Estado.
JORGE MIRANDA conceitua situação funcional como sendo a denominação
genérica das “situações jurídicas, activas ou passivas, dos titulares dos órgãos e, porventura, de
certos agentes do Estado e de quaisquer entidades públicas enquanto tais.”78
De fato, a partir da investidura no cargo, o PR subjetiva o estatuto funcional do cargo
de chefe do poder executivo nacional, adquirindo a partir daí tanto poderes funcionais
(instrumentais em relação a sua competência) como também direitos subjetivos em razão do
exercício da função. Para deixar claro que direitos subjetivos seriam esses e nos utilizando de
exemplos fornecidos por JORGE MIRANDA, podemos citar o direito pessoal de obter um cartão
especial de identificação; os direitos funcionais, tais como o auxílio alimentação ou auxílio moradia
(esses últimos exemplos fornecidos por nós); garantias, como as imunidades, dentre outros.79
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CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7.ed., 2.reimpr. Coimbra: Almedina,
2002. p. 438.
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O que poderá variar, no entanto, será o grau dessa vinculação.
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Como esclarece MIRANDA, a diferenciação entre direitos fundamentais formais e materiais remonta ao IX
Aditamento à Constituição dos Estados Unidos da América do Norte (em 1791) e hoje se encontra nas diversas
Constituições dos Estados Democráticos de Direito. Essa diferenciação quis ressaltar a não taxatividade dos direitos
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idéia de “direitos análogos” aos direitos fundamentais. V. MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional, v.4,
p. 11.
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Fica claro que o direito à renuncia a um mandato político eletivo consiste num direito
que somente pode ser exercido por quem subjetivou o estatuto funcional e somente durante o
tempo em que possuir a titularidade do cargo. É, pois, uma situação jurídica positiva decorrente
da titularidade de um cargo político. Isso posto, mesmo que em breves linhas, pensamos ser a
dupla qualificação da natureza do ato de renúncia mais técnica e precisa do que a sua qualificação
unitária, como simples garantia de um direito fundamental.
3.6 TIPOLOGIA: A RENÚNCIA COMO UM ATO PESSOAL, JURÍDICOCONSTITUCIONAL E DE CARÁTER POLÍTICO OU PESSOALÍSSIMO
Partindo do entendimento de que a renúncia do PR consiste no exercício de um
direito subjetivo fundamental (e, pois, de caráter individual) e a expressão de uma situação
funcional do titular do cargo político e não na representação de um poder funcional, pode-se
afirmar que se traduz como expressão de um ato pessoal do PR e não em um ato político,
praticado em decorrência de uma competência e imputado ao próprio Estado. E essa característica
de ato pessoal acompanhará o ato renunciativo tenha sido ele praticado por motivos íntimos, de
ordem particular, ou por razões de ordem institucional.80
Todavia, a renúncia do PR possui fundamento em normas de direito constitucional,
tendo como pressuposto a emanação de vontade do titular de um órgão (unipessoal) do Estado,
pelo que seus efeitos ensejam grande repercussão na ordem jurídico-política. Em virtude disso é
que alguns, como PAULO OTERO a caracterizam também como um ato jurídico-constitucional
(que é uma espécie de ato jurídico-público).81
Em uma definição formal, os atos jurídico-constitucionais são aqueles
primordialmente sujeitos às normas de direito constitucional, atos de alguma maneira por elas
regulados ou ainda, atos praticados por algum dos órgãos constitucionais, tendo sua origem e
formação adstrita normas de mesmo caráter.82
Em uma definição material, por sua vez, tais atos podem ser conceituados como
aqueles decorrentes da função político-legislativa e governativa, bem como os de garantia
jurisdicional de constitucionalidade. Numa definição material mais abrangente, podem ser ainda
considerados como atos jurídico-constitucionais os que possuem relevância constitucional, os
que concretizam imediatamente os comandos constitucionais ou os que realizam e garantem as
normas supremas.83
A nosso ver, o ato de renúncia do PR pode ser qualificado em Portugal como um ato
80

Como já dissemos (v. item de n.2), os motivos internos, psíquicos que levam uma pessoa a agir no mundo jurídico
não interessam ao Direito. O que poderá interessar serão as razões objetivas do ato. Assim, os motivos da renúncia,
constantes da sua fundamentação (que esta restará explícita, na maioria das vezes, na mensagem renunciativa) não
constituirão a sua causa jurídica: a sua causa jurídica será a vontade de não mais continuar no exercício de suas
funções.
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Cf. OTERO, Paulo. A renúncia do presidente..., p. 133-134. JORGE MIRANDA conceitua os atos jurídicopúblicos como sendo aqueles atos do Estado (ou de suas entidades) no exercício de um poder público e sujeitos a
normas de direito público. Cf. MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição, p. 278.
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jurídico-constitucional tanto por meio de uma acepção formal como por uma acepção material mais
abrangente. É que, de fato, o ato da renúncia fora consagrado e regulado, embora sucintamente, pela
norma constitucional (art. 131° da CRP) e emanado do titular de um órgão (unipessoal) de soberania
do Estado. Relativamente a essa última afirmação, cumpre ressaltar que, embora o ato de renúncia
não corresponda ao exercício de uma função do Estado propriamente dita (o que o caracterizaria
como ato jurídico-público) entendemos que a sua regulação direta por norma constitucional bem
como a importância jurídica e política dos seus efeitos autorizam sua qualificação como ato
jurídico-público e, mais especificamente, como ato jurídico-constitucional.
Pelos mesmos motivos, de importância jurídica e política de seus efeitos, bem como
de sua emanação do titular de um órgão (unipessoal) de soberania do Estado, apesar da
inexistência de consagração constitucional, acreditamos também ser correta esta classificação do
ato de renúncia no Brasil, ou seja, um ato jurídico-constitucional.
Por fim, caracteriza ainda a doutrina a renúncia conforme o tipo de sua fundamentação.
Neste sentido, entende-se que vindo a ocorrer por motivos políticos, será um ato pessoal, com relevância
constitucional e caráter político; por outro lado, acaso venha a ocorrer unicamente em virtude de motivos
íntimos ou pessoais, será um ato pessoal, com relevância constitucional e caráter pessoalíssimo.84

3.7 EFEITOS
Cumpre, agora, tecermos algumas considerações a respeito dos efeitos da renúncia.
Analisaremos a produção destes efeitos primeiramente no regime jurídico português
e, por ultimo, no regime jurídico brasileiro.
Em Portugal, considerando já ter o Plenário da Assembléia da República se reunido
para a tomada de conhecimento da mensagem de renúncia do PR, tornando-a perfeita para a
produção dos seus efeitos jurídicos, pode-se afirmar que estes poderão ser classificados como
sendo de quatro tipos principais: a) efeitos pessoais; b) efeitos sobre o estatuto do PR; c) efeitos
procedimentais e d) efeitos administrativos.85 Vejamos cada um destes.
a) quanto aos pessoais: (i) impossibilidade do PR renunciante de se candidatar nas
eleições imediatas ou nas que se realizem no qüinqüênio imediatamente subseqüente à renúncia
(art. 123°, n.2 da CRP) e (ii) a cessação dos direitos, garantias, prerrogativas e eventuais regalias
inerentes ao exercício de sua função como PR; (iii) continuação no dever de manter sigilo em
relação às matérias de segredo do Estado (art. 10°, n.2 da Lei n° 6/94, de 7 de abril); (iv)
aquisição, por outro lado, de regalias conferidas por lei aos ex-ocupantes de cargos políticos.86
b) Relativamente aos efeitos jurídicos imediatamente produzidos sobre o estatuto do
PR, podem ser elencados os seguintes: (i) imediata extinção do mandato de PR do renunciante e
conseqüente cessação de suas funções (seja no âmbito interno, seja em termos de representação
84

Cf. OTERO, Paulo. A renúncia do presidente..., p. 135.
OTERO, Paulo. Idem, p. 107 e 120 e MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui. Constituição portuguesa anotada, p.
372.
86
V. OTERO, Paulo. A renúncia do presidente..., p. 120-121.
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do Estado Português perante a comunidade internacional), já que (ii) ensejará de imediato a
vacância do cargo, bem como a automática assunção de suas funções pelo Presidente da AR, ou
em caso de impedimento deste último, pelo seu substituto87 (art. 132°, n.1 da CRP); (iii)
diminuição, até a tomada de posse do novo PR eleito, do estatuto funcional do PR (situação de
interinidade), estando a ele vedado o exercício de algumas das competências presidenciais88 (art.
139°, n.1 da CRP), algumas condicionadas à prévia audiência do Conselho de Estado (art. 139°,
n.2 da CRP).
Acerca dos efeitos jurídicos da renúncia sobre os poderes funcionais do PR, pode-se
afirmar que eles não diferirão dos efeitos produzidos sobre os poderes presidenciais nos demais
casos de vagatura do cargo ou de impedimento do PR, isto é, em todos esses casos ocorrerá a
cessão imediata das funções do PR e sua automática substituição pelo Presidente da Assembléia
da República.89 Mas, considerando prever a Constituição esse remédio para a ausência de titular
no cargo de chefia do poder executivo do Estado, permitindo a subjetivação do estatuto
presidencial – mesmo que em termos mais contraídos – pelo titular de um cargo pertencente a
outro órgão de soberania nacional, pode-se colocar a seguinte questão: ocorrerá com a renúncia,
uma transmissão de poderes do PR renunciante ao Presidente interino ou, por outro lado, haverá
um simples fenômeno de sucessão de órgãos? Em outras palavras: os poderes do Presidente
renunciante se transferem, ipso facto, para o Presidente interino ou, ao contrário, este irá ocupar
a posição estática do Presidente renunciante?90
Primeiramente, cabe distinguir o fenômeno da sucessão do fenômeno da transmissão
de direitos. No caso da sucessão, ao invés do trânsito da posição jurídica ou o direito subjetivo
de um sujeito para outro, o que ocorre é a investidura do sucessor na posição jurídica em que
sucede.91
Quando tecemos algumas das mais importantes características do instituto da
renúncia no direito civil, tivemos a oportunidade de assinalar ser o ato de renúncia essencialmente
abdicativo de direito. Também afirmamos que a conhecida renúncia translatícia de direitos não
representa verdadeira renúncia, porque o ato renunciativo não é o meio idôneo para se transmitir
direitos, mas sim, uma modalidade de extinção de direitos subjetivos, embora possa a renúncia,
indiretamente, trazer uma conseqüência aquisitiva para alguém.92
Assim, fazendo um paralelo entre o instituto da renúncia tal como ele se configura no
direito civil e a renúncia do PR no âmbito do direito constitucional podemos afirmar que, da ótica
da pessoa do PR, a renúncia é abdicativa de direito, na medida em que, por meio de sua
declaração (e após a tomada de conhecimento pela AR) o PR abdica do seu direito subjetivo de
permanecer e ocupar o cargo para o qual fora eleito, de acordo com as regras do processo
democrático.
87

Enquanto exercer interinamente as funções do PR renunciante, o mandato de Deputado do Presidente da AR ou do
seu substituto ficará suspenso. V. art. 132°, n.2 da CRP.
88
Como a competência de dissolução da Assembléia, convocação de referendo e a nomeação de membros do
Conselho de Estado e do Conselho Superior da Magistratura. Cf. art. 139°, n.1 e arts. 133°, alíneas e) e n) e 134°,
alínea c), todos da CRP.
89
OTERO, Paulo. A renúncia do presidente..., p. 137.
90
OTERO, Paulo. Idem..., p.136.
91
VASCONCELOS, Pedro Pais de. Teoria geral de direito civil, p. 197.
92
Cf. PEREIRA, Caio Mário da Silva, op. cit., p. 300-301.
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Ainda, o plexo de poderes funcionais contidos no âmbito das competências do PR
decorre da Constituição, configurando-se, juntamente com as competências para agir, num
elemento objetivo do órgão em que está alocado o cargo público. Assim, ao inverso da regra da
renovabilidade dos titulares dos cargos políticos (por imposição do princípio republicano), o
plexo de poderes funcionais constitui-se num elemento permanente do órgão político, sendo as
faculdades dele decorrentes irrenunciáveis, imodificáveis pela vontade de seus titulares,
intransferíveis (embora possam os referidos textos normativos prever hipóteses de delegação de
seu exercício) e imprescritíveis, continuando a existir mesmo que seu titular não as exerça.93 Os
poderes integrantes de sua competência existem para propiciar o exercício do cargo, podendo ser
entendidos como poderes estáticos ou funcionais, existentes mesmo quando o cargo se encontre
desprovido de titular.94
Dessa forma, não pertencendo os poderes funcionais ao titular do órgão, mas sendo sim
elementos objetivos e integrantes deste último, quando se verificar a vagatura do cargo de
Presidente da República em virtude de renúncia não haverá que se falar em transferência de poderes
do Presidente renunciante para seu o substituto. O que ocorre, em verdade, é o ingresso do
Presidente da Assembléia da República na posição jurídica anteriormente ocupada pelo Presidente
da República renunciante. Em suma, e de acordo com o pensamento de PAULO OTERO, o que se
verifica é o fenômeno jurídico da sucessão de órgãos95 ou a suplência do órgão singular,96 mas nunca
uma transmissão de poderes de um órgão para o outro, por imperativo lógico do princípio da
separação de poderes e do equilíbrio dos referidos Poderes dentro do sistema de governo.
c) Em Portugal a renúncia do PR acarreta o seguinte efeito de natureza procedimental:
a abertura do prazo de sessenta dias para a realização da eleição de um novo PR.
No rastro dos ensinamentos de JORGE MIRANDA cumpre asseverar que a renúncia
não obsta a continuidade da produção de efeitos dos atos presidenciais praticados em quaisquer
procedimentos já iniciados, mas ainda em curso - como, p.ex. o de fiscalização preventiva de
constitucionalidade por ele desencadeado ou o de veto político – bem como também não impede,
a entrada em vigor de lei anteriormente por ele promulgada.97
Cabe neste ponto ressaltar que a renúncia ao mandato durante processo de responsabilização
criminal não tem o condão de extingui-lo, nem de evitar a imposição da pena. Permanece a possibilidade
de renúncia ao mandato, extinguindo-o, não servindo de tal instrumento, todavia, para escapar a uma
eventual condenação pelo cometimento de crime no exercício de suas funções.
d) Por último, pode ser considerado como um efeito administrativo da cessação do
mandato presidencial a extinção da relação de emprego dos ocupantes dos cargos de confiança
do PR (de livre nomeação e livre exoneração). A livre exoneração poderá se dar pelo próprio PR
interino ou, então, em momento posterior, quando da posse do novo Presidente eleito.98
93
Embora se referindo às competências dos entes administrativos, SOUSA, Marcelo Rebelo de; MATOS, André
Salgado de, op.cit., p. 132-133.
94
Daí, portanto, a possibilidade de haver órgãos desprovidos de titular. Nesse sentido v. MIRANDA, Jorge. A
“autosuspensão” do Primeiro-Ministro de Cabo Verde, p. 228.
95
OTERO, Paulo. A renúncia do presidente..., p. 137.
96
OTERO, Paulo O poder de substituição em direito administrativo: enquadramento jurídico-constitucional, II.
Lisboa: Lex, 1995. p. 406 e ss.
97
MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui. Constituição portuguesa anotada, p. 372.
98
OTERO, Paulo. A renúncia do presidente..., p.114-115.
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De outro lado, no que se reporta aos efeitos da renúncia presidencial no Brasil e
considerando já ter o Congresso Nacional tomado conhecimento relativo a tal ato, tornando-o
perfeito para a produção dos seus efeitos jurídicos, podemos afirmar que estes também poderão
ser classificados como de quatro tipos principais: a) efeitos pessoais; b) efeitos sobre o estatuto
do PR; c) efeitos procedimentais e d) efeitos administrativos.
a) Como em Portugal, pode-se mencionar os seguintes aos efeitos pessoais: (i)
cessação dos direitos, garantias, prerrogativas e regalias inerentes ao exercício de sua função
como PR; (ii) continuação no dever de manter sigilo em relação às matérias de segredo do Estado;
(iii) aquisição, por outro lado, de direitos conferidos por lei aos ex-ocupantes de cargos políticos,
inexistindo, todavia, impossibilidade de candidatura no próximo pleito
b) No que tange aos efeitos jurídicos imediatos produzidos sobre o estatuto do PR,
como em Portugal, podemos elencar os seguintes efeitos: (i) imediata extinção do mandato de PR
do renunciante e conseqüente cessação de suas funções (tanto em âmbito interno quanto no que
se reporta a representação do Estado Brasileiro perante a comunidade internacional), já que (ii)
ensejará de imediato a vacância do cargo, com a automática assunção de suas funções pelo VicePresidente da República, ou em caso de impedimento deste último, por algum de seus substitutos,
observada a ordem legal (arts. 79 e 80 da CRB).
O que se verificará portanto, no caso brasileiro, será a sucessão do Vice-Presidente na
posição jurídica anteriormente ocupada pelo Presidente renunciante, pelo que não se verificará
sucessão de órgãos, mas antes, uma mera sucessão dentro de um mesmo órgão – Presidência da
República, constituída pela Presidência e Vice-Presidência – não havendo também que se falar
em transmissão de poderes haja vista serem eles intransferíveis, como já antes nos referimos.
c) No Brasil, a renúncia do PR terá como efeito de natureza procedimental a
convocação do Vice-Presidente da República para, em 10 (dez) dias tomar posse, substituindo o
renunciante, conforme disposto nos arts. 78, parágrafo único, e 79 da CRB. Caso não venha o
Vice-Presidente a assumir o cargo no prazo mencionado,99 decorrido da data fixada para a posse,
será este declarado vago.
O que há pouco afirmamos relativamente à continuidade da produção de efeitos da
renúncia em Portugal, acerca dos atos presidenciais realizados em procedimentos já iniciados,
bem como a entrada em vigor de lei anteriormente promulgada pelo renunciante, aproveitamentos
também para reafirmar que a renúncia não os influenciará, da mesma forma, no Brasil, onde
também não terá esta o condão de evitar o prosseguimento do processo por crime de
responsabilidade ou a eventual cominação penal deste decorrente, como já inclusive afirmou o
Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança nº 21.689, publicado no DJ de 7 de abril de
1995, em que esta Corte concluiu que: “a renúncia ao cargo, apresentada na sessão de julgamento
quando já iniciado este, não paralisa o processo de impeachment”.
d) Finalmente, como em Portugal, no Brasil cremos ser correto o entendimento de ser
considerado como um efeito administrativo da cessação do mandato presidencial a extinção da
relação de emprego dos ocupantes dos cargos de confiança do PR (de livre nomeação e livre
99

Quanto à realização de eleições indiretas pelo Congresso Nacional em decorrência da vacância dos cargos de
Presidente e Vice-Presidente da República em prazo inferior a dois anos para as próximas eleições, v. art. 81, §1º da
CRB.
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exoneração). A livre exoneração neste caso se dará pelo Vice-Presidente da República quando em
exercício ou quando já investido como Presidente.

4. CONCLUSÃO
Ante o exposto, entendemos que a renúncia do presidente da República ao cargo
poderá ser caracterizada, tanto no Brasil com em Portugal, como: um ato livre e voluntário;
pessoal; irretratável; jurídico-constitucional e, para aqueles que assim entendem, quanto à
fundamentação: de caráter político ou pessoalíssimo, que, encerrando uma declaração unilateral
e receptícia inequívoca de vontade, constitui-se não só em um direito subjetivo, mas também uma
forma de extinção imediata do vínculo jurídico-político, possuindo natureza mista de poder
funcional e direito fundamental, produzindo efeitos pessoais sobre o renunciante; sobre o estatuto
do PR; efeitos procedimentais respeitantes à substituição do PR e efeitos administrativos aptos a
atingir a esfera jurídica de terceiros.
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O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO LIMITAÇÃO AO
EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA FISCAL*
MAURÍCIO SARAIVA DE ABREU CHAGAS
SUMÁRIO
1. Introdução. 2. Caracterização do poder de polícia. 2.1
Breve trajetória histórica do poder de polícia. 2.2 O poder de
polícia no Estado Democrático de Direito. 2.3 Da aplicação
da discricionariedade no exercício do poder de polícia. 2.4 Da
necessária limitação ao poder de polícia. 3. Identificação do
princípio da proporcionalidade. 3.1 Fundamentação
constitucional do princípio da proporcionalidade. 3.2
Conceituação da proporcionalidade. 4. Critérios para
delimitação da proporcionalidade dos atos. 4.1 Adequação.
4.2 Necessidade. 4.3 Proporcionalidade em sentido estrito. 5.
A proporcionalidade como limite ao poder de polícia. 6. A
proporcionalidade aplicada ao poder de polícia fiscal. 6.1
Inviolabilidade de domicílio e uso de força policial. 6.2 Sigilo
bancário. 6.3 Apreensão de mercadorias. 6.4 Interdição de
estabelecimento. 6.5 Possibilidade de protesto da dívida ativa
em Cartório. 7. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO
A inspiração para trabalho nasce da observação de que a mera obediência às
autorizações legais não é suficiente para se assegurar a regularidade das condutas adotadas pela
administração pública. Embora o respeito à legalidade seja uma conquista fundamental, em um
estado plural que concilia os mais diversos interesses e características, a simples análise da
legalidade é insuficiente, de modo que o atendimento aos demais princípios constitucionais deve
permear toda a atividade do administrador público.
Dentre as diversas atuações da administração pública sujeitas aos limites impostos
pelos princípios constitucionais, nesta pesquisa elegeu-se como objetivo de estudo o exercício do
poder de polícia, com uma atenção especial à atuação na seara fiscal.
*

Monografia elaborada como trabalho final da disciplina Temas de direito administrativo comparado: Tendências do
direito administrativo contemporâneo e a realidade brasileira: um estudo à luz do direito comparado, no curso de
mestrado em direito da UFMG, sob a orientação do professor doutor Onofre Alves Batista Júnior, em Belo Horizonte,
2010.
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O trabalho se inicia com uma breve caracterização do poder de polícia, para isto se
faz uma sintética análise de sua conformação nas diferentes concepções de Estado até se chegar
ao contemporâneo Estado Democrático de Direito. Como aspecto fundamental para o
desenvolvimento do trabalho que tem por objetivo investigar a possibilidade de controle dos atos
públicos mediante a análise de sua adequação a princípio constitucional, analisou-se o caráter
discricionário do poder de polícia, observando em seguida a necessidade de limitação do poder
de polícia.
Observa-se que a administração pública deve obediência a uma série de princípios,
não apenas àqueles expressamente previstos no texto constitucional (CR, art. 37) tais como
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, mas também àqueles que,
embora não expressos, permeiam e fundamentam o próprio ordenamento como a
proporcionalidade, a economicidade, a essencialidade.
Neste trabalho optou-se por analisar o princípio da proporcionalidade, começando por
identificá-lo em sua sede constitucional e destacar os elementos fundamentais para sua
conceituação.
Em seguida, foram traçadas linhas gerais sobre os três critérios básicos concebidos
pela doutrina para se identificar a oportunidade de aplicação da proporcionalidade, quais sejam,
a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito.
Após toda a fundamentação teórica tanto em relação ao poder de polícia, quanto ao
princípio da proporcionalidade, realiza-se uma análise da aplicabilidade do princípio da
proporcionalidade como critério para aferição da regularidade das ações do Estado, com
fundamento no poder de polícia.
Mais especificamente em relação ao poder de polícia fiscal, realizou-se uma análise
de diversas situações objeto de polêmica na doutrina e na jurisprudência e que sob a ótica do
princípio da proporcionalidade ganham contornos mais claros, permitindo uma melhor adequação
da conduta do administrador público e um julgamento mais adequado por parte do Poder
Judiciário.
Tradicionalmente o poder de polícia administrativa encontra dois limites: a legalidade
(o ato administrativo é fruto de uma delegação de competência que deve estar prevista em lei) e
ainda o seu fundamento que é a busca do bem comum (em uma democracia a atividade de polícia
é uma das formas de atuação do Estado, do povo para o povo).
No desenvolvimento do trabalho se observa que, embora relevantes, tais critérios são
insuficientes para constatar a regularidade dos atos administrativos, sendo necessário analisá-los
a partir de diversos princípios constitucionais, dentre eles o princípio da proporcionalidade.
Reconhece-se assim que, embora legal e sustentada no objetivo do bem comum, a atuação
administrativa também deverá ser proporcional.
Embora não esgote tema tão vasto e rico, o trabalho conduz à conclusão de que o
exame da atuação da administração pública, em especial no exercício do poder de polícia, sob a
luz do princípio da proporcionalidade, como princípio constitucional implícito, é dever
fundamental seja do administrador público, seja do Poder Judiciário, para que se reconheça a
regularidade ou a antijuridicidade da conduta, ainda que prevista em dispositivo legal.
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2. CARACTERIZAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA
2.1 BREVE TRAJETÓRIA HISTÓRICA DO PODER DE POLÍCIA
O poder de polícia é uma concepção que permeia a própria idéia de Estado, pois está
vinculada ao exercício da força, do poder coercitivo que lhe é inerente. O reconhecimento da
extensão e dos limites do exercício deste poder ao longo da história apresenta variações,
acompanhando a própria concepção de Estado predominante nas diferentes épocas, conforme
observa a obra de BATISTA JÚNIOR (2001, p. 27-45).
No Estado Absolutista, com sua idéia de poder ilimitada na pessoa do soberano, o
poder de polícia é compreendido como a faculdade estatal de impor regras em tudo aquilo que se
encontra sob seu domínio. Neste período identifica-se um poder ilimitado de coagir os indivíduos
sob o pretexto de que ao Estado cabe intervir para assegurar a ordem pública mediante o poder
de polícia.
O Estado Liberal, por sua vez, restringe os limites de atuação do poder estatal,
conduzindo a formação do Estado Mínimo. Em tal contexto, o conceito de polícia passa a se
vincular à atividade limitadora do Estado em relação ao exercício dos direitos individuais com
um objetivo bem definido: assegurar a liberdade e a segurança. Assim, a atuação do Estado passa
a ser basicamente negativa e perde-se a referência de um ideal de bem comum.
No Estado Social, já se observa em contrapartida o resgate do intervencionismo. É
possível então constatar o uso do poder de polícia como um instrumento para se alcançar a tutela
do social em seu mais amplo sentido. Tem-se neste momento a busca pela proteção da ordem
pública e a satisfação do bem comum.
No paradigma do Estado Democrático de Direito o poder de polícia deve sofrer novas
transformações. Seu exercício não pode mais servir como instrumento para imposição da vontade
de um soberano, para a submissão da minoria pela maioria ou a concretização de uma ideologia.
Para uma análise mais aprofundada do contexto atual que vincula a aplicação do
poder de polícia, desenvolve-se em seguida tópico específico sobre este tema.
2.2 O PODER DE POLÍCIA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
A legislação tributária brasileira apresenta uma definição legal do conceito de poder
de polícia, expresso no Código Tributário Nacional, com as modificações promovidas pelo Ato
Complementar nº 31/96:
Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando
ou disciplinando direito, interêsse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de
fato, em razão de intêresse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas
dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou
ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (Redação dada pelo Ato
Complementar nº 31, de 28.12.1966)

Desta definição podem ser extraídas basicamente três características fundamentais:
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i) o poder de polícia é uma atividade da administração pública;
ii) o poder de polícia limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade;
iii) o poder de polícia somente pode ser exercido na tutela do interesse público.
Estas características principais do poder de polícia são confirmadas pelos
doutrinadores, em especial destaca-se aqui BATISTA JÚNIOR (2001, p. 77) e DI PIETRO (1997,
p. 94). Enquanto o primeiro destaca o seu caráter limitador à propriedade ou à liberdade, em prol
de um bem comum, a segunda, com outras palavras, destaca a limitação ao exercício dos direito
individuais e o objetivo de atender o interesse público.
Ao observar que o poder de polícia interfere diretamente nas liberdades individuais,
constata-se a ausência de caráter absoluto dos direitos, inclusive daqueles previstos
constitucionalmente como a propriedade e a liberdade. Quando o exercício destas liberdades
choca-se com outros princípios de mesma hierarquia, fundamentados na busca pelo bem comum,
tem-se a possibilidade de limitação ou restrição de direitos mediante a aplicação do poder de
polícia estatal.
Um comerciante de alimentos, por exemplo, ao exercer o seu direito constitucional
de livre exercício de qualquer trabalho ou profissão (CR, art. 5º, XIII), ou ainda o direito ao livre
exercício de qualquer atividade econômica (CR, art. 170, parágrafo único), não pode fazê-lo
desrespeitando as normas sanitárias uma vez que assim estará lesando o direito social à saúde
(CR, art. 6º e art. 196), sujeitando-se, portanto, à fiscalização e às sanções inerentes ao poder de
polícia do Estado.
Da mesma forma, um empresário ao contratar e manter empregados realiza direitos
constitucionais como a busca pelo pleno emprego (CR, art. 170, VIII), o valor social do trabalho
(CR, art. 1º, IV), mas não pode fazê-lo sem o recolhimento das respectivas contribuições sociais
(CR, art. 195, I, a) que financiam a seguridade social, sob pena de sofrer a fiscalização e as
penalidades relativas o poder de polícia fiscal do Estado.
Ainda em relação à construção do conceito de poder de polícia, é necessário constatar
que se a própria administração pública possui um caráter instrumental, pois não existe com um
fim em si mesma, mas com o objetivo de servir ao interesse comum, com mais razão constata-se
que o poder de polícia, como parte desta administração pública, também é dotado de um caráter
instrumental, o que faz com que sua existência esteja condicionada à defesa do bem comum.
Neste sentido, com muita clareza BATISTA JÚNIOR (2001, p. 98) observa que a
finalidade de atender ao bem comum é o que legitima a atuação da administração pública.
Conforme será melhor trabalhado adiante, o referido autor destaca que a própria tributação deve
ser vista hoje como das formas das quais o Estado se utiliza para alcançar o bem comum, consiste
numa restrição ao exercício da propriedade imposta pelo povo, para o povo e não mais para
atender aos caprichos de um soberano.
Uma vez destacado o fundamento que sustenta a adoção do poder de polícia
provocando a restrição de direitos, cabe tecer breves considerações sobre a competência e a
delimitação deste exercício.
Embora comumente o poder de polícia seja associado às atividades realizadas pelo
Poder Executivo, conforme ensina BATISTA JÚNIOR (2001, p. 83) o poder de polícia é exercido
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tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo. Enquanto este último exerce tal poder mediante a
edição de leis, o primeiro atua com o poder de polícia por meio da edição de atos normativos ou
através de atos administrativos ou materiais.
Há ainda a possibilidade de se identificar o poder de polícia judiciária que tem por
objetivo a responsabilização daqueles que violam a ordem jurídica, conforme observa
BANDEIRA DE MELLO (1998, p. 521).
BATISTA JÚNIOR (2001, p. 80) estabelece a distinção entre dois conceitos de poder
de polícia. Por um lado, identifica-se o poder de polícia em sentido amplo, que compreende tanto
os atos do Executivo quanto do Legislativo relacionados ao condicionamento da propriedade e da
liberdade, com vistas a atender o bem comum.
Com uma visão mais específica, observa-se o poder de polícia em sentido mais
restrito que se vincula à idéia de polícia administrativa, abarcando os atos da administração
pública que tem por objetivo evitar as ações de particulares que possam comprometer o bem
comum. Nestes atos estão compreendidas as intervenções gerais ou abstratas, determinadas por
meio de regulamentos, assim como as delimitações concretas ou específicas emitidas por
autorizações e licenças.
Conforme já observado, grande parte da doutrina ao tratar sobre o poder de polícia o
associa justamente com esta visão mais restrita que se refere à polícia administrativa. Neste
sentido, se encontra MEIRELLES (1987, p. 93) ao dizer que o poder de polícia é uma
prerrogativa da administração pública para delimitar o uso e gozo de bens, atividade e direito
individuais em prol do coletivo e do Estado, assim como TÁCITO (1952, p. 8) ao afirmar que o
poder de polícia é um conjunto de possibilidades atribuídas à administração para disciplinar
direitos e liberdades individuais a favor do interesse público.

2.3 DA APLICAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE NO EXERCÍCIO DO PODER DE
POLÍCIA
Tradicionalmente, se atribui ao poder de polícia uma série de características, dentre as
quais se destacam a discricionariedade, auto-executoriedade, coercibilidade, atividade negativa,
parte da função administrativa, poder eminentemente local, restrições às liberdades e garantias
individuais, liberdade quanto aos meios, conforme observa BATISTA JÚNIOR (2001, p. 98-118).
Para o estudo que ora se propõe, cabe tecer considerações sobre a discricionariedade
e sua aplicação ao poder de polícia.
Ao traçar um paralelo entre a vinculação e a discricionariedade dos atos
administrativos BANDEIRA DE MELLO (1998, p. 265-266) manifesta o entendimento de que
os atos vinculados são aqueles em que a administração pública atua sem apreciação subjetiva,
realizando o único comportamento possível conforme previamente tipificado na lei, enquanto os
atos discricionários facultam uma margem de liberdade para a atuação da administração que
estaria autorizada a avaliar e decidir conforme critérios de conveniência e oportunidade.
BANDEIRA DE MELLO (1998, p. 267) vai ainda mais além ao definir a
discricionariedade como uma margem de liberdade que o legislador confere ao administrador
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para que este possa integrar com sua vontade ou juízo a norma jurídica. Completa afirmando que,
diante do caso concreto, o administrador estaria autorizado a realizar a integração legislativa
segundo critérios subjetivos próprios, visando dar satisfação aos objetivos consagrados no
sistema legal.
Justamente em função do caráter completamente subjetivo que muitos atribuem à
discricionariedade, concepção que se sustenta apenas em uma visão autoritária de Estado,
algumas decisões1 têm afastado do Poder Judiciário a apreciação dos atos administrativos
caracterizados como discricionários, afirmado a soberania do administrador público ao decidir.
Observa-se, entretanto, que esta visão parte de uma perspectiva clássica e
ultrapassada do Direito Administrativo que acompanha o Estado Liberal. Embora a separação
entre a administração pública e a Justiça seja uma conquista importante na superação do Antigo
Regime, haja vista que permitiu afastar o absolutismo do monarca que podia reverter as decisões
judiciais a seu critério, hoje, no contexto do Estado Democrático de Direito, é preciso observar
que os atos da administração pública estão submetidos aos princípios e regras que conformam o
ordenamento jurídico.
Neste sentido, não se pode afastar a apreciação do judiciário em relação aos atos da
administração pública ainda que a lei não determine a priori o caminho a ser seguido pelo
administrador público.
Cabe observar, contudo, que, ainda que as determinações legais apresentem uma
margem de decisões possíveis a serem realizadas pelo administrador público, ao atuar, a
administração pública deve aplicar os princípios que a regem conforme as circunstâncias do caso
concreto, de modo a realizar a melhor opção.
Na análise desta questão, grande contribuição é oferecida por BATISTA JÚNIOR
(2004), ao tratar sobre o princípio constitucional da eficiência administrativa, demonstrando que,
ainda que a lei ofereça uma margem de valoração (discricionariedade) dentro de certas balizas, a
opção entre as alternativas possíveis não é arbitrária, não é um indiferente jurídico, pois o
administrador deve escolher a melhor opção.
Imperioso é reconhecer que mesmo sendo legal, a conduta do administrador público
pode ser antijurídica, por desrespeitar princípios jurídicos como o da eficiência ou o da
proporcionalidade. Assim, a discricionariedade não é absoluta, é possível e necessário o controle
dos atos ditos discricionários se há a caracterização da antijuridicidade.
BATISTA JÚNIOR (2001, p. 127) é claro e direto ao observar que, mesmo no âmbito
da discricionariedade, o objeto do ato de polícia, além de lícito e idôneo, deve também ser
proporcional.
2.4 DA NECESSÁRIA LIMITAÇÃO AO PODER DE POLÍCIA
Conforme destaca o texto constitucional brasileiro (art. 1º, parágrafo único) todo
poder tem sua origem no povo que o exerce seja de forma direta ou por meio de seus

1

Supremo Tribunal Federal. RE 480.107 AgR/PR; RE 546.446 AgR/RJ.
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representantes. Assim, o administrador público deve atuar conforme as competências e limitações
que lhe foram atribuídas pelo povo segundo previsto no ordenamento jurídico em vigor.
Desta forma, percebe-se, com clareza, que em um regime Democrático de Direito o
poder não é atribuído de forma absoluta, mas deve observar as limitações impostas pela ordem
jurídica em vigor. Como uma das facetas deste poder, o poder de polícia deve observar estes
limites.
Um primeiro limite que deve ser respeitado no exercício do poder de polícia é a
própria legalidade. Conforme recorda MEIRELLES (1987, p. 61), na administração pública não
é permitido atuar de forma livre segundo a vontade pessoal. Enquanto no âmbito particular é
permitido realizar tudo aquilo que não é proibido pela lei, na esfera pública só é se pode fazer o
que a lei autoriza, de modo que, enquanto para o particular há uma prerrogativa, para o
administrador há um dever.
Em BATISTA JÚNIOR (2001, p. 87-88) encontra-se contribuição ao tema, com o
reconhecimento de que o poder de polícia administrativa deve ter por fundamento uma
autorização ou fundamento legal, não sendo possível admitir qualquer entendimento no sentido
de que a polícia administrativa possa ser um poder apriorístico da administração pública, afinal,
os poderes do Estado são aqueles que a Constituição e as leis lhe atribuem.
Além da limitação ao exercício do poder de polícia imposto pela própria legalidade,
é preciso considerar ainda que todos os princípios constitucionais que regem o Direito
Administrativo delimitam a atuação da administração pública, restringindo seu âmbito de ação,
mesmo nas hipóteses em que exista lei que permita a adoção de determinada medida.
Neste sentido, é preciso reconhecer, sem maiores receios, que, embora legais, as
condutas podem ser antijurídicas por desrespeitar princípios jurídicos que permeiam o
ordenamento jurídico em vigor.
Sobre este tema a obra de BATISTA JÚNIOR (2004) apresenta relevante contribuição
ao demonstrar com grande propriedade que não basta ao Administrador realiza as ações que lhe
sejam autorizadas pela lei, dentre as várias opções possíveis, em nome do princípio da eficiência,
é preciso que seja eleita e adotada a melhor conduta, aquela que representará o meio mais
eficiente de utilização dos recursos e alcance dos objetivos públicos.
Além do princípio da eficiência, existem diversos outros que devem ser considerados
para fins de avaliação dos atos públicos como a moralidade, a imparcialidade, a razoabilidade,
dentre outros. No presente trabalho se dedicou uma especial atenção à análise da
proporcionalidade.
Com o auxílio de BATISTA JÚNIOR (2001, p. 125) vale recordar as contribuições
das teses alemãs sobre os conceitos indeterminados para identificação da possibilidade de
controle do poder de polícia por meio dos princípios.
Conforme descreve o autor, segundo estas teses, diante dos atos de caráter
discricionário, no caso concreto, é possível delimitar, com o auxílio dos princípios, uma zona de
certeza positiva (Begriffskern) onde não seria razoável contestar a regularidade da decisão
administrativa. No outro extremo, há uma zona de certeza negativa onde se encontram aquelas
ações que revelam uma nítida inadequação com os princípios jurídicos em vigor. Há ainda a zona
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circundante (Begriffshot) em que a avaliação da regularidade das condutas é duvidosa, razão pela
qual não é possível ao poder judiciário avaliá-las.
Assim, o administrador público tem a liberdade de atuar nas zonas de certeza positiva
e circundante, não lhe sendo permitido, entretanto, adotar conduta inserta na zona de certeza
negativa, sob pena de que seus atos sejam considerados como antijurídicos.
3. IDENTIFICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
3.1 FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
O ordenamento jurídico comporta uma série de princípios jurídicos que, em conjunto
com as regras, conformam as normas jurídicas vigentes. No texto constitucional é possível
encontrar a previsão expressa de diversos princípios jurídicos, em relação à administração pública
destacam-se, por exemplo, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência (CR, art. 37).
Ressalta-se, entretanto, que os princípios constitucionais que regulam a administração
pública não se esgotam nesta lista, há outros que, embora não expressamente previstos,
encontram-se implícitos e são dotados da mesma força vinculante.
Ainda que em MACHADO (2006, p. 35) seja possível encontrar manifestação que
sustente ser a proporcionalidade um princípio expresso na Constituição Federal, haja vista sua
vinculação com o justo e a previsão na Carta Magna da constituição de uma sociedade justa como
um dos objetivos da República Federativa do Brasil, o fato é que o texto constitucional em vigor
não estabelece de forma literal a proporcionalidade como um dos princípios que regulam a
atuação do Estado, em especial do administrador público.
Não obstante a ausência de previsão expressa, a doutrina é praticamente uníssona ao
reconhecer a proporcionalidade como um princípio constitucional implícito, ainda que seja
possível encontrar certas divergências quanto aos fundamentos que o sustentam.
BANDEIRA DE MELLO (1998, p. 68), por exemplo, entende que o princípio da
proporcionalidade fundamenta-se nos dispositivos que determinam a submissão da administração
à legalidade (CR, art. 5º, II, art. 37 e art. 84, IV), ÁVILA (2010, p. 409) sustenta que a
proporcionalidade decorre do caráter principial das normas jurídicas, já PONTES (2000, p. 7778) afirma que a proporcionalidade decorre do próprio reconhecimento da supremacia normativa
da Constituição, haja vista que tal princípio seria garantia para a concretização dos valores
constitucionais ao reconhecer o postulado de que o Direito não se esgota nas leis.
MENDES (2010, p. 408) observa que, enquanto há aqueles que encontram a sede
material do princípio da constitucionalidade na disposição constitucional sobre o devido processo
legal (art. 5º, LIV), tem se enfatizado por outro lado (2010, p. 406) que o fundamento do princípio
da proporcionalidade encontra-se nos direitos fundamentais.
Neste sentido, COELHO (2010, p. 181) reconhece que são os direitos fundamentais
que dão suporte ao princípio da proporcionalidade, ao mesmo tempo em que dependem dele para
se realizar.
246

DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n. 1/2, Jan./Dez., 2011

Assim, é possível encontrar a sede constitucional do princípio da proporcionalidade
na própria necessidade de tutela dos direitos fundamentais.
Embora aqui não se tenha por objetivo realizar um estudo aprofundado do Direito
Comparado, é interessante observar que, ao contrário da brasileira, a Constituição da República
Portuguesa estabelece duas previsões expressas em relação ao princípio da proporcionalidade:
(i) ao tratar sobre a suspensão do exercício de direitos (art. 19, item 4), o texto
constitucional português reconhece que a opção, declaração e execução do estado de
sítio e do estado de emergência devem respeitar o princípio da proporcionalidade;
além disso,
(ii) ao tratar sobre os princípios fundamentais vinculados à atuação da administração
pública (art. 266, item 2), determina que os órgãos e agentes administrativos devem
atuar, no exercício das suas funções, com respeito ao princípio da proporcionalidade.
3.2 CONCEITUAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE
Tratando-se de princípio constitucional implícito, o princípio da proporcionalidade
também não possui uma definição legal no ordenamento jurídico brasileiro. Com o objetivo de
identificá-lo a doutrina tem apresentado diversos estudos sobre o tema.
BANDEIRA DE MELLO (1998, p. 67) observa que o princípio estabelece que a
atuação administrativa, exercida nos limites de sua competência, deve guardar extensão e
intensidade proporcionais ao cumprimento do interesse público a que se vincula. Segundo o
autor, os atos que excedam o necessário para se alcançar o objetivo carecem de legitimidade, pois
ultrapassam a competência.
De maneira semelhante, TAVARES (2008, p. 11) sustenta que a proporcionalidade
visa proibir os excessos na atuação da administração pública ao se verificar a constitucionalidade
material dos atos praticados mediante a identificação da necessidade e da proporcionalidade do
meio empregado.
Por vezes, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são empregados
como sinônimos ou expressões equivalentes. Ainda que se reconheça a origem comum e a estrita
conexão entre os dois princípios, é interessante destacar certas diferenciações observadas pela
doutrina.
BANDEIRA DE MELLO (1998, p. 68) indica que o princípio da proporcionalidade
é uma faceta do princípio da razoabilidade. Em relação à razoabilidade ensina que (1998, p. 66)
a administração ao exercer atos discricionários deve atuar segundo critérios aceitáveis do ponto
de vista racional, em sintonia com o senso comum. Neste sentido, sob pena de se considerar
juridicamente inválidas, as condutas devem ser dotadas de prudência, sensatez conforme as
circunstâncias do caso concreto.
Já em outra linha, PONTES (2000, p. 89-90) observa que a proporcionalidade não se
esgota na razoabilidade. Para este autor todo ato proporcional é razoável, embora o contrário nem
sempre seja verdadeiro. Afirma ainda que o princípio da razoabilidade requer que a atuação
administrativa não seja arbitrária, mas racionalmente aceitável, enquanto o princípio da
proporcionalidade, além de exigir o cumprimento da razoabilidade, requer que os atos da
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administração proporcionem a maior realização dos comandos constitucionais, com o menor
comprometimento dos bens juridicamente protegidos.
Neste sentido, observa-se que a proporcionalidade, ainda que reconheça o conflito
entre o interesse público no qual se fundamenta os atos administrativos e os direitos privados,
assegura que a interferência nos direitos privados por parte da administração deve ser a menor
possível.
Outro conceito jurídico que se aproxima da proporcionalidade, mas que dela também
pode ser diferenciado é o desvio (ou abuso) de poder.
Tratando especificamente do poder de polícia, o Código Tributário Nacional (art. 78,
parágrafo único) determina que o exercício do poder de polícia será considerado como regular
quando atender os seguintes critérios:
(i) ser desempenhado por órgão competente;
(ii) atender os limites da lei aplicável, ou seja, acatar o princípio da legalidade;
(iii) observar o processo (ou procedimento) legal;
(iv) não incorrer no abuso ou desvio de poder quando se tratar de atividade
discricionária.
Embora se trate de orientação que se pode extrair dos próprios princípios que
conformam o ordenamento jurídico em vigor, o legislador fez bem ao observar que mesmo
naqueles atos considerados como discricionários o administrador público não está autorizado a
atuar de forma arbitrária, com liberdade irrestrita de opção.
Alguns autores, como é o caso de CARVALHO FILHO (2010, p. 100) entendem que
quando não se atende o juízo de proporcionalidade, ocorre o abuso de poder que enseja a
invalidade jurídica do ato. Neste sentido, ao dizer que não se pode incorrer no abuso ou desvio
de poder, o legislador estaria a informar que é vedado o desrespeito à proporcionalidade.
Conquanto não se vá aprofundar aqui acerca da já rica doutrina sobre o abuso de
poder, cabe pontuar o que se revela ser uma diferença entre estes dois institutos jurídicos.
Enquanto o abuso ou desvio de poder altera o fim a que o ato se destina, afastando o
interesse público para se utilizar do poder da administração pública no sentido atender interesses
privados, ainda que o ato guarde a aparência de tutela do bem público, no ato que fere o princípio
da proporcionalidade o interesse público fundamenta a sua realização, mas é possível reconhecer
a existência de outro meio menos oneroso para se alcançar uma realização do bem comum com
a mesma eficiência.
Assim, no desvio de poder há uma mudança inválida da finalidade, enquanto na
proporcionalidade a finalidade permanece legítima, embora os meios adotados sejam
inadequados, não porque sejam contrários à autorização legal, mas porque se mostram
desproporcionais frente às alternativas oferecidas pelo caso concreto.
Ao contrário do que pode parecer à primeira vista, o princípio da proporcionalidade
não se destina a regular apenas a conduta do administrador público.
Conforme ensina SILVA (2007, p. 308) a proporcionalidade tem como destinatários:
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(i) o legislador, que deve adotá-la como orientação para estabelecer as normas
jurídicas, ponderando a adequação e a propriedade de seus comandos;
(ii) o aplicador da lei, especialmente quando o administrador exerce o poder de
polícia ou quando o Estado faz uso de seu poder sancionador;
(iii) os competentes pelo controle da legalidade e constitucionalidade das atividades
estatais, seja no âmbito administrativo ou judicial; e
(iv) todos aqueles submetidos ao ordenamento jurídico, que devem adotá-la como
limite ao exercício de direitos e liberdades.
COELHO (2010, p. 181) reconhece que se impõe a obediência ao princípio da
proporcionalidade não apenas às autoridades administrativas, mas também aos juízes e
legisladores.
Observa-se assim que a proporcionalidade, como princípio constitucional implícito,
permeia todo o ordenamento jurídico, sendo aplicado em relação ao objeto de estudo, qual seja o
poder de polícia fiscal, seja na elaboração de normas que assegurem a fiscalização por parte do
Estado, mas que não afrontem os direitos privados de forma desnecessária e inoportuna ou em
relação à própria atuação do agente fiscalizador que deve exercer a competência a ele atribuída,
buscando o meio menos oneroso ao contribuinte.
4. CRITÉRIOS PARA DELIMITAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DOS ATOS
Embora a noção de proporcionalidade permeie o senso comum, a identificação do seu
conteúdo jurídico requer critérios bem delimitados, sob pena até mesmo de perder sua força em
razão da utilização de forma indiscriminada e vulgar.
Para delimitação da proporcionalidade a doutrina reconhece alguns critérios que,
embora apresentem certa distinção de denominação entre os autores, podem ser sintetizados na
adequação, na necessidade ou o mínimo necessário e na proporcionalidade em sentido estrito.
SILVA (2007, p. 310, 312) recorda que estes três comandos balizadores do princípio
da proporcionalidade foram construídos pela doutrina alemã que os denominou Geeignetheit
(adequação), Erforderkichkeit (necessidade ou imprescindibilidade) e Verhältnismässigkeit im
engeren Sinne (razoabilidade, justa medida, proporcionalidade em sentido estrito ou pertinência).
4.1 ADEQUAÇÃO
O juízo de adequação, também como conhecido como conformidade, é o mais
elementar, reconhece a necessidade de identificação da capacidade de se alcançar os fins
almejados e previstos no Direito mediante os meios empregados para realizá-los.
Neste sentido, SILVA (2007, p. 310) destaca que deve se exigir das medidas
interventivas a aptidão para se alcançar os objetivos perseguidos.
MENDES (2010, p. 409) ao fazer referência ao Tribunal Constitucional alemão, observa que
este já reconheceu que o meio é adequado quando a sua utilização permite promover o evento pretendido.
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4.2 NECESSIDADE
O juízo de necessidade, também conhecido como imprescindibilidade, exigibilidade
ou menor ingerência possível, por sua vez, determina que, dentre as opções previstas pelo
ordenamento, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, seja empregado o meio menos
oneroso aos direitos privados.
ÁVILA (2010, p. 420) assevera que o exame da necessidade ao envolver a
identificação de meios alternativos que possam promover o mesmo fim com diferentes graus de
afetação aos direitos fundamentais, exige que se faça uma análise da igualdade de eficácia dos
meios e uma identificação do grau de intervenção aos direitos promovida por cada um destes
meios.
Conforme reconhece SILVA (2007, p. 311) a atuação somente será juridicamente
válida se não houver nenhum outro meio de mesma eficácia, que resulte em conduta menos
gravosa para o indivíduo.
Neste mesmo sentido, MENDES (2010, p. 409) referindo-se à jurisprudência do
Tribunal Constitucional Alemão, destaca que naquele país se identifica um meio como necessário
se não há outro meio eficaz menos restritivo aos direitos fundamentais.
4.3 PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO
Por fim, resta o juízo de mais difícil apreensão e comumente reconhecido como
proporcionalidade em sentido estrito ou ainda razoabilidade, justa medida ou pertinência.
Uma vez identificado se o meio é adequado a se buscar o fim (adequação), se o meio
é o menos gravoso dentre as alternativas possíveis (necessidade), é preciso identificar ainda se a
finalidade pretendida justifica o peso ou os danos provocados pelo meio. Neste sentido, o dano
provocado não pode ser superior ao fim pretendido.
BOTALO (2004, p. 60) é preciso ao observar que tal critério deve assegurar o
equilíbrio entre o objetivo do Estado em atingir o fim almejado e as adversidades que possam ser
impostas para se alcançar este objetivo.
Conforme observa ÁVILA (2010, p. 423), neste ponto, o grande questionamento a ser
feito é se o grau de importância da promoção do fim justifica o grau de restrição imposta aos
direito fundamentais.
5. A PROPORCIONALIDADE COMO LIMITE AO PODER DE POLÍCIA
O exercício do poder-dever de polícia deve ocorrer com vistas à realização do bem
comum. Nesta tarefa, é necessário buscar o meio mais eficiente para que o interesse público seja
realizado, contudo, cabe observar que a concretização do princípio da eficiência, e efetivação da
melhor decisão, não pode ocorrer a qualquer custo, em especial com ofensa desproporcional aos
direitos fundamentais.
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Conforme já observado, em um Estado Democrático, como é o brasileiro, o poder
emana do povo que o outorga ao Estado por meio do Direito, estabelecendo prerrogativas e
limitações aos governantes e instituições públicas.
A concessão do poder de polícia ao Estado é uma necessidade para que as atividades
dos particulares possam ser reguladas, fiscalizadas e até mesmo sancionadas de modo que se
possa cumprir com o objetivo de satisfação do bem comum. Tal poder, entretanto, não pode ser
exercido segundo uma discricionariedade com viés arbitrário, autoritária, mas está sujeito ao
controle da competência outorgada segundo a legalidade, e da adequação aos demais princípios
constitucionais que conformam o ordenamento jurídico pátrio.
É interessante destacar que em Portugal a aplicação da proporcionalidade aos atos
fiscais é uma determinação legal. A Lei Geral Tributária, estabelecida pelo Decreto-Lei nº 398,
de 17 de dezembro de 1998, ao tratar sobre os princípios do procedimento tributário (art. 55)2,
estabelece a proporcionalidade como um dos princípios que deve guiar a atuação da
administração pública na busca pela satisfação do interesse público por meio de suas atribuições,
a serem exercidas com respeito às garantias dos contribuintes e demais obrigados tributários.
Conforme já observado, no Brasil, embora não prevista expressamente na
constituição ou mesmo na legislação infraconstitucional, a proporcionalidade é aplicável
inclusive em relação ao poder de polícia fiscal, por ser tratar de princípio constitucional implícito.
BANDEIRA DE MELLO (1998, p. 529-530) traz importantes contribuições ao tema
ao observar que a administração pública ao exercer a medida de polícia deve se limitar à
finalidade legal para a qual foi instituída, ressaltando ainda que não se deve utilizar meios mais
enérgicos do que os necessários à obtenção do resultado pretendido. Segundo este autor, os
excessos devem ser evitados ao se observar se a intensidade da medida é maior do que a
necessária ou se a extensão da medida é maior do que a necessária para a obtenção do resultado
perseguido.
Por sua vez, BATISTA JÚNIOR (2001, p. 127) ensina que o princípio da
proporcionalidade, como limitador ao poder de polícia, se vincula à própria proteção aos direitos
fundamentais. Ressalta que o poder de polícia pode ocasionar a regulação e até restrição ao
exercício dos direitos fundamentais haja vista sua fundamentação na busca do bem comum.
Contudo, destaca que o próprio reconhecimento dos direitos fundamentais é em si uma limitação
ao exercício do poder de polícia, haja vista que tais direitos não devem ser suprimidos.
Embora a identificação do respeito à proporcionalidade nem sempre seja uma tarefa
fácil, a adequação dos atos da administração pública a tal princípio deve ser realizada pelo
administrador público, sob pena de sofrer o controle da constitucionalidade de seus atos por parte
do Poder Judiciário.
2

“Lei Geral Tributária - Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de dezembro de 1998.
Artigo 55.
Princípios do procedimento tributário
A administração tributária exerce as suas atribuições na prossecução do interesse público, de acordo com os
princípios da legalidade, da igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da celeridade, no
respeito pelas garantias dos contribuintes e demais obrigados tributários.”
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Neste sentido cabe retomar a idéia expressa por BATISTA JÚNIOR (2001, p. 334) no
sentido de que o exercício do poder de polícia administrativa apresenta uma zona de certeza
positiva em que a regularidade da decisão não pode ser razoavelmente contestada; uma zona de
certeza negativa em que é evidente o não atendimento ao princípio e uma zona circundante, onde
é identificada dúvida quanto à possibilidade de identificação da antijuridicidade. Neste sentido,
ressalta-se que a atuação da administração pública somente poder ser afastada por ser contrária à
proporcionalidade quando for nítida a ausência de adequabilidade aos critérios que a conformam.
Acerca do controle judicial dos atos da administração pública, cabe observar que este
somente pode ser estabelecido de forma negativa, ou seja, ao Poder Judiciário cabe afastar os atos
irregularmente realizados, mas não lhe cabe determinar a adoção de uma determinada conduta,
cuja escolha quanto à realização encontra-se na esfera de competência da administração publica.
Em suma, o Judiciário detém o poder de controlar a juridicidade dos atos, mas não pode atuar
como administrador, suplantando a necessária separação dos poderes.
6. A PROPORCIONALIDADE APLICADA AO PODER DE POLÍCIA FISCAL
Os tributos não têm um fim em si mesmo, servem a uma causa, daí se constata que a
instrumentalidade é uma de suas características. No atual contexto, os tributos são a grande fonte
de financiamento do Estado que necessita desta receita para desenvolver todas as atividades que
o próprio texto Constitucional lhe impõe. Em última instância, em um Estado Democrático o
tributo é uma obrigação que os próprios administrados se impõem por compreenderem a
necessidade de manutenção de um Estado capaz de atender os interesses da coletividade.
Partindo desta constatação, observa-se que o exercício do poder de polícia fiscal, está
intimamente vinculado à satisfação do bem comum haja vista que visa fiscalizar a obediência às
normas tributárias, de modo a obrigar que todos contribuam com o Estado segundo a parcela que
lhe corresponde conforme as normas em vigor.
Entretanto, seguindo as bases já apresentadas, o interesse coletivo no exercício do
poder de polícia fiscal não representa uma autorização para que o administrador público atue sem
freios.
Neste sentido o próprio Código Tributário Nacional (art. 194 a 200) estabelece uma
série de regras para a atuação da fiscalização tributária. Com o objetivo de dirimir conflitos que
surgem na relação entre fisco e contribuinte, alguns Estados como é o caso de São Paulo (Lei
Complementar nº 939/03) e Paraná (Lei Complementar nº 107/05) criaram até Códigos de Defesa
do Contribuinte.
Não obstante estas e outras previsões legais, ainda que o administrador público se
limite às faculdades que lhe são oferecidas por tais legislações, há que ocorrer o necessário
respeito aos princípios constitucionais, dentre eles o princípio da proporcionalidade.
Com vistas a observar a aplicação do princípio da proporcionalidade como limitação
ao exercício do poder de polícia fiscal, serão analisadas algumas situações controversas que têm
sido objeto de estudo pela doutrina e jurisprudência.
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6.1 INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO E USO DE FORÇA POLICIAL
A Constituição da República (art. 5º, inciso XI) assegura a inviolabilidade da casa,
restringindo a possibilidade de penetrar nela sem o consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito ou desastre, para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
Por outro lado, em relação à legislação tributária, o Código Tributário Nacional (art.
195) estabelece a inaplicabilidade de qualquer disposição legal que exclua ou limite o direito da
autoridade pública examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos
comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação destes de
exibi-los. Prevê ainda (art. 200) a possibilidade das autoridades administrativas federais
requisitarem o auxílio de força pública federal, estadual ou municipal, quando vítimas de
embaraço ou desacato, ou quando necessário à efetivação de medida prevista na legislação
tributária.
Diante de tais disposições tem se discutido a possibilidade da fiscalização ingressar
nos estabelecimentos de empresas para fins de realizar o exame dos livros fiscais sem o
consentimento dos responsáveis e sem a necessidade de autorização judicial. Tem-se neste caso
o flagrante choque entre um direito particular e o interesse público.
Embora fosse possível suscitar aqui o valor hierárquico da norma constitucional, cabe
observar que ela não abarca de forma expressa a proteção do estabelecimento comercial,
restringindo-se à casa.
Observa-se que a aplicação do princípio da proporcionalidade pode auxiliar e até ser
determinante para compreender o melhor encaminhamento da questão, sendo necessário observar
que a aplicação do princípio constitucional necessariamente deve observar as peculiaridades do
caso concreto.
Aplicando-se os critérios da proporcionalidade, inicialmente se observa que a
intervenção da fiscalização no estabelecimento comercial pode atender ao juízo de adequação.
Haja vista que, de fato, a entrada no estabelecimento comercial pode ser suficiente para ter acesso
a livros e documentos fiscais, permitindo assim a apuração das obrigações fiscais.
Em relação ao critério da necessidade, contudo, a ação interventiva da fiscalização
não se revela juridicamente válida, haja vista que, ao menos em tese, existem outros meios menos
onerosos para se obter os mesmos resultados.
Diante da ausência dos documentos fiscais a autoridade fiscal tem a possibilidade de
arbitrar o tributo e impor a penalidade pecuniária por falta de apresentação da documentação.
Outra opção é buscar medidas judiciais que permitam o acesso aos estabelecimentos
comerciais.
Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal3 tem decidido pela inviolabilidade dos
estabelecimentos, desde que demonstrado o não consentimento para entrar ou permanecer no
local e ausente a autorização judicial para fazê-lo.
3

Supremo Tribunal Federal. ARRE 331.303-7, HC 93050/RJ
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6.2 SIGILO BANCÁRIO
A Constituição da República assegura o direito à privacidade (art. 5º, X) e ao sigilo
de dados (art. 5º, XII). Tais direitos, associados à legislação infraconstitucional (Lei
Complementar nº 105/01) têm sido utilizados para se sustentar a impossibilidade de quebra de
sigilo bancário.
Por outro lado, o Código Tributário Nacional (art. 197, inciso II) estabelece que os
bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras, quando intimados
de forma escrita, são obrigados a prestar informações à autoridade administrativa com relação aos
bens, negócios ou atividades de terceiros.
Diante de tais disposições, grande controvérsia se estabeleceu sobre a possibilidade
da administração pública requisitar e ser atendida pelas instituições bancárias em relação à
apresentação de informações relativas aos dados bancários de contribuintes.
Neste sentido, ao tratar sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal4 já revelou
entendimento de que não há direitos ou garantias absolutas, sendo possível que razões de
relevante interesse público proporcionem medidas restritivas das prerrogativas individuais e
coletivas.
Adotando uma interpretação autorizada pelo princípio da proporcionalidade, o
Superior Tribunal de Justiça5 destaca o caráter excepcional da quebra do sigilo fiscal, observando
que o afastamento do sigilo bancário e fiscal é medida extrema a ser deferida apenas em situações
excepcionais, quando há interesse público relevante ou se revela indispensável à apuração dos
fatos investigados. Observa-se nesse sentido a importância do atendimento ao juízo de
necessidade, uma vez que, se há outros meios para se obter o mesmo fim, com a mesma eficácia,
o sigilo bancário não deve ser quebrado.
Nesta linha, decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região6 manteve o sigilo
bancário ao justificar que a simples ausência de patrimônio penhorável não é suficiente para
ensejar a quebra da salvaguarda constitucional, enquanto que, em outro contexto7, o mesmo
Tribunal autorizou a quebra do sigilo bancário ao observar a considerável discrepância entre a
receita bruta declarada na Declaração do Imposto de Renda e a movimentação financeira do
contribuinte.
6.3 APREENSÃO DE MERCADORIAS
Conduta recorrente das autoridades fiscais tem sido a apreensão de mercadorias em
trânsito quando não se comprova o recolhimento tributário, em especial do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. Nestas apreensões, como prática reiterada, as
mercadorias ficam retidas até que o contribuinte comprove ou mesmo efetue o respectivo
recolhimento.
4

Supremo Tribunal Federal. MS 23.451/RJ
Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Inq 417/PA
6
Tribunal Regional Federal - 4ª Região. AI 2003.04.01.052354-0/SC
7
Tribunal Regional Federal - 4ª Região. MAS 2003.70.00.012284-4/PR
5
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Contudo, diante desta conduta, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 323,
já consolidou entendimento no sentido de que é inadmissível a apreensão de mercadorias como
meio coercitivo para o pagamento de tributos.
Observa-se que esta conduta da administração pública não resiste a um exame sob a
ótica da proporcionalidade. Como primeiro aspecto, identifica-se que a apreensão com o objetivo
de promover o recolhimento do tributo não atende o juízo de adequação, haja vista que não existe
uma relação direta entre o meio adotado, qual seja a apreensão, e o objetivo pretendido, qual seja
o recolhimento do tributo. Apenas de maneira indireta é que a apreensão conduz ao cumprimento
da obrigação tributária.
Ainda que se admita a adequação desta conduta, pois, invariavelmente, a restrição do
direito de propriedade por meio da apreensão acaba por promover o recolhimento, mesmo que
indevido, o juízo de necessidade também revela a irregularidade da conduta, haja vista que o
Estado dispõe de meios próprios para cobrança dos tributos com a formação da Dívida Ativa e o
ajuizamento de Execução Fiscal.
Interessante observar, entretanto, que ao julgar a constitucionalidade de dispositivo da
Constituição do Estado de São Paulo (art. 163, § 7º) que autoriza a apreensão de mercadoria
desacompanhada de documentação fiscal idônea, até a comprovação da legitimidade de sua
posse, o Supremo Tribunal Federal8 reconheceu a regularidade da referida conduta.
Embora o juízo de proporcionalidade não admita a realização de apreensão para fins
de arrecadação tributária, este mesmo princípio é capaz de legitimar esta conduta quando o que
se investiga é a propriedade dos bens objeto de fiscalização. Neste caso, a conduta do
administrador público se mostra adequada para se verificar a propriedade, resta comprovada a sua
necessidade, sob pena de que os bens investigados fujam ao controle estatal e ainda atende a
proporcionalidade em sentido estrito, pois não provoca lesão desproporcional com os fins
pretendidos.
Observa-se assim como a análise do caso concreto sob a ótica da proporcionalidade é
de fundamental importância, pois condutas semelhantes podem conduzir a juízos distintos quando
os objetivos pretendidos também são diversos.
6.4 INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO
A Constituição da República (art. 170, parágrafo único) ao mesmo tempo em que
assegura o livre exercício de qualquer atividade econômica, prevê a possibilidade da lei
estabelecer casos específicos em que é necessária a autorização de órgãos públicos.
Diante desta situação, um questionamento que surge é a possibilidade da lei fiscal
autorizar a interdição de estabelecimentos econômicos, ou seja, discute-se a concessão de
permissão à fiscalização tributária para estabelecer a interdição de um estabelecimento como
sanção de polícia.
Como regra, observa-se que a orientação jurisprudencial no Brasil, especialmente, no
8

Supremo Tribunal Federal. ADI 395
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Supremo Tribunal Federal é a de que não se pode aplicar sanções que vedem o exercício de
atividade econômica. Esta orientação é explícita na Súmula nº 70 que declara a inadmissibilidade
da interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo, na Súmula nº
547 que não permite à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas,
despache mercadorias nas alfândegas e exerça sua atividade profissional e na já mencionada Súmula
nº 323 que não admite a apreensão de mercadoria como meio coercitivo para pagamento de tributo.
Não obstante este entendimento, em decisão marcante, o próprio Supremo Tribunal
Federal autorizou o cancelamento de registro especial e a interdição de estabelecimento
fabricante de cigarro por parte da Receita Federal em razão de débitos tributários.
9

Mais uma vez a aplicação do princípio de proporcionalidade permite compreender e
fundamentar as diferentes decisões diante de um mesmo ato do administrador público.
Se por um lado a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a simples
arrecadação de tributos não atende à proporcionalidade, uma vez que não promove
necessariamente a obtenção do fim pretendido (juízo de adequação), possuindo ainda a
administração fiscal outros meios menos onerosos para se exigir o recolhimento de tributo (juízo
de necessidade), esta mesma conduta, qual seja, interdição de estabelecimento pode ser admitida
quando o objetivo que se busca alcançar não é o recolhimento do tributo, mas a prevenção de
danos aos interesses sociais relativos à justiça fiscal, livre concorrência, e a isonomia.
Na hipótese em que a interdição foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, restou
comprovado nos autos que a sociedade devedora adotou sistematicamente a conduta de não
recolher o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, o que lhe permitiu reduzir os preços de
venda de forma a ofender a livre concorrência. Com a interdição do estabelecimento buscou-se
assim afastar este elemento nocivo ao mercado em razão de sua habitual e contumaz
inadimplência, o que se mostrou uma decisão compatível com o princípio da proporcionalidade,
uma vez que a reiterada cobrança de tributos pelos meios ordinários se revelou inócua.
6.5 POSSIBILIDADE DE PROTESTO DA DÍVIDA ATIVA EM CARTÓRIO
Um tema do poder de polícia fiscal também objeto de grande controvérsia é a
possibilidade de a administração pública oferecer a protesto em cartório as Certidões de Dívida
Ativa com origem em débito tributário.
A Lei nº 9.492/97 (art. 1º) ao definir o protesto extrajudicial o caracteriza como ato
formal e solene que prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos
e outros documentos de dívida.
Com base neste dispositivo, várias procuradorias têm adotado o protesto de Dívida
Ativa Tributária como meio de coerção para o pagamento de tributo. Há inclusive diversas
legislações estaduais que autorizam os cartórios a realizar o protesto de certidões da dívida ativa,
com é o caso das legislações dos Estados de São Paulo (Lei Estadual nº 11.331/02 – Tabela Anexa
IV – Nota Explicativa n. 8), Ceará (Lei Estadual nº 13.376/03, art. 1º) e Bahia (Lei Estadual nº
9.159/04, art. 4º).
9
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Por sua vez, os contribuintes pretendem afastar tal medido, alegando a adoção de
medida de “sanção política”, sustentando, em síntese, que a Lei de Execução Fiscal ao disciplinar
método próprio para a cobrança dos débitos tributários, abrange a única forma capaz de coagir o
contribuinte a satisfazer a sua dívida para com o fisco.
Mais uma vez, a análise da proporcionalidade se revela fundamental para caracterizar
a legitimidade jurídica da atuação do administrador público.
O juízo de adequação admite o protesto ao se verificar que sua adoção corresponde a
uma das formas de cobrança de débitos classicamente admitida em títulos formados entre
particulares. Desta forma, identifica-se que o meio adotado corresponde ao objetivo pretendido,
qual seja a satisfação do débito.
Neste sentido, observa-se que o protesto produz resultados efetivos. Conforme
revelou a Procuradoria do Estado de São Paulo10, a medida surtiu resultados positivos logo no
início de sua implementação, haja vista que, em 36% dos casos selecionados, foi registrado o
pagamento ou parcelamento dos débitos, em valor que representou cerca de R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais) aos cofres públicos.
Quanto ao juízo de necessidade, a grande questão é identificar se, diante da alternativa
de ajuizamento de Execução Fiscal, o protesto é uma medida excessiva uma vez que existe outra
possibilidade instituída para sua cobrança.
Neste sentido, para que se efetive o protesto é necessário identificar um objetivo
juridicamente relevante para que ele seja realizado, estando vedada a sua aplicação como simples
forma de prejudicar o devedor.
Aqui vale recordar que a Constituição da República (art. 37), estabelece a eficiência
como um dos princípios básicos da atuação do administrador público.
Referido princípio formaliza como orientação de conduta para a administração, a
decisão pelas opções que propiciem melhores resultados com menores custos na realização de
seus objetivos.
Em virtude dos elevados custos de uma ação fiscal, em certos casos a adoção da
Execução Fiscal não atende o princípio da eficiência. A título de exemplo, observa-se que a
própria legislação federal (Lei nº 10.522/02, art. 20) já reconheceu a necessidade de arquivamento
dos autos das execuções fiscais de débitos inscritos em Dívida Ativa com valor igual ou inferior
a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Quando se pretende cobrar débitos inferiores a este valor os custos de uma execução
fiscal superam os benefícios financeiros que podem ser obtidos, o que justifica a sua não adoção.
Assim, revela-se necessária a busca por alternativas sob pena de lesão ao fisco e benefício
injustificável ao devedor.
Assim, demonstrada esta inadequação da via ordinária, qual seja a adoção de
Execução Fiscal, o protesto se revela meio necessário, superando-se assim outro critério da
proporcionalidade.

10

Disponível em: <http://www.pge.sp.gov.br/visualizanoticia.aspx?id=62&tipo=2>. Acesso em: 2 jan. 2011.
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Do mesmo modo a proporcionalidade em sentido estrito resta atendida, uma vez que
a restrição de direitos proporcionada ao contribuinte não se revela desproporcional em relação aos
benefícios a serem obtidos pela administração pública, principalmente caso se leve em conta os
milhões de créditos tributários não recolhidos aos fiscos em prejuízo de toda a coletividade.
Neste sentido, em interessante decisão o Tribunal de Justiça do Paraná11 admitiu a
realização do protesto da dívida ativa como um meio mais eficaz e rápido de se incentivar o
adimplemento das obrigações para com o Município credor.
7. CONCLUSÃO
Na construção do Direito Administrativo contemporâneo, cada vez mais se faz
necessário o estudo e compreensão dos princípios que regem a atuação da administração pública.
Em uma sociedade marcada por sua pluralidade, em que as situações do cotidiano se multiplicam
para muito além das regras legais, a aplicação dos princípios que conformam o ordenamento
jurídico permite o indispensável aprofundamento na análise das novas realidades.
Ao longo deste trabalho, o estudo do poder de polícia, em especial o poder de polícia
fiscal, sob a luz do princípio da proporcionalidade, permitiu reconhecer que a reconhecida
discricionariedade atribuída ao exercício deste poder não representa uma autorização para agir
segundo critérios e vontades pessoais.
No exercício de suas funções a administração pública deve atuar de forma
proporcional, verificando se seus atos são adequados para se alcançar o fim pretendido conforme
o bem comum que fundamenta o próprio Estado, se estes mesmos atos são necessários para que
este objetivo se concretize, ou seja, se não existe alternativa que represente menor restrição de
direitos aos administrados, confirmando, por fim, se a realização do objetivo pretendido não se
encontra incompatível com as extensões dos danos provocados.
Esta mesma avaliação encontra-se ao alcance do Poder Judiciário que, uma vez
provocado, deve realizar sua função no jogo de equilíbrio entre os poderes, identificando a
antijuridicidade dos atos do Estado que se revelem em contradição com o princípio constitucional
da proporcionalidade.
No Direito Tributário o princípio da proporcionalidade encontra amplo campo de
atuação por se tratar de uma das competências do Estado em que os direitos fundamentais,
especialmente os de liberdade e propriedade, invariavelmente se colocam em conflito com as
prerrogativas do Estado.
Neste sentido, o princípio da proporcionalidade deve ser adotado como orientação
vinculante, ora para autorizar a ação da autoridade fiscal, ora para lhe impor freios, não permitindo
a adoção de condutas que ultrapassam os poderes conferidos pela ordem jurídica em vigor.
11

Tribunal de Justiça do Paraná. Apelação Cível nº 386.469-3
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DO DIREITO DA MÃE BIOLÓGICA E DA SUB-ROGADA À LICENÇAMATERNIDADE NOS CASOS DE GESTAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO
ROCHELLE COSTA CARDOSO AMERICANO*
SUMÁRIO
1. Introdução. 2. Da legislação aplicável. 3. Do substrato e da
interpretação constitucional. 4. Do direito internacional. 5. Do
direito comparado. 6. Alguns direitos reconhecidos sem
expressa previsão legal. 7. Apontamentos finais.

1. INTRODUÇÃO
Conquanto não haja paralelo nas alterações legislativas para os grandes avanços da
biotecnologia e da biomedicina, tal qual a técnica de reprodução assistida por substituição
altruísta, de caráter solidário, é possível, mesmo hoje, dada a proteção constitucional à
maternidade e à infância, concretizar direitos que estão previstos, embora não expressamente, nos
princípios assentados de nosso ordenamento jurídico.
A gestante, com a evolução da técnica de fecundação in vitro, não é mais, há muito,
necessariamente a mãe biológica, tendo caído por terra o brocardo mater semper certa est.
As implicações jurídicas dessa realidade hão de ser conformar, por óbvio, com o que
a Constituição Federal consagra como os valores fundantes do nosso ordenamento, sendo estes o
norte absoluto do presente artigo.
2. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Constituição Federal:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
[...]
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento
e vinte dias.
[...]
XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco)
anos de idade em creches e pré-escolas.
*

Procuradora do Estado de Minas Gerais.
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[...]
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter
contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: I - cobertura dos eventos de
doença, invalidez, morte e idade avançada; II - proteção à maternidade, especialmente à
gestante;
[...]
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente
de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
[...]
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão.

Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990:
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-selhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de
liberdade e de dignidade.
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
[...]
Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a
efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento
sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Licença maternidade – Lei Estadual nº 18.879, de 27 de maio de 20101:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito da administração pública direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo estadual, programa destinado a prorrogar por sessenta
dias a duração da licença-maternidade.
Art. 2º Serão beneficiadas pela prorrogação da licença-maternidade as servidoras
públicas lotadas ou em exercício nos órgãos e entidades da administração pública direta,
autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual.
§ 1º A prorrogação será automática e concedida à servidora pública que requeira a licençamaternidade prevista no art. 17 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.
§ 2º O início da prorrogação dar-se-á no dia subsequente ao do término da vigência da
licença-maternidade.
§ 3º O direito à prorrogação da licença-maternidade estende-se à servidora adotante ou
detentora de guarda judicial para fins de adoção de criança, na seguinte proporção:

1

MINAS GERAIS. Lei nº 18.879, de 27 de maio de 2010. Dispõe sobre a prorrogação, por sessenta dias, da licençamaternidade no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual.
Minas Gerais, Diário do Executivo, de 28 maio 2010, p.1, col.1. Disponível em:
<http://www.almg.gov.br/index.asp?grupo=legislacao&diretorio=njmg&arquivo=legislacao_mineira>
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I - sessenta dias, no caso de criança de até um ano de idade;
II - trinta dias, no caso de criança de mais de um e menos de quatro anos de idade;
III - quinze dias, no caso de criança de quatro a oito anos de idade.

Podemos observar, pelos dispositivos que regulam a matéria em análise, que não há
em nenhum deles previsão legal expressa que, pela sua literalidade, englobe as circunstâncias que
serviriam de motivação para que a mãe biológica, ou a mãe sub-rogada, que é aquela que se
utiliza de embrião heterólogo, e que portanto não é fruto de seu óvulo, que lance mão da
reprodução por substituição, solicitasse a licença-maternidade.
Utilizando-se de expressões como “gestante”, e “adotante”, a legislação, prima facie,
reconheceu o direito à concessão da licença tão-somente às mulheres que se encaixassem nessas
descrições hipotéticas normativas.
Se partirmos do pressuposto que os determinados fenômenos sociais são
regulamentados pelo Direito através de normas, e que estas são descrições hipotéticas que, se
concretizadas, geram uma conseqüência jurídica determinada, é relativamente simples deduzir
que a requerente não possui direito à licença. É fato que as circunstâncias não se encaixam na
hipótese normativa.
Esse caráter asséptico de interpretação do direito é nota característica do positivismo
Kelseniano que rechaça qualquer inserção de origem metajurídica no objeto do Direito,
mormente a de cunho axiológico.
Em oposição à tentativa de “purificação” do Direito, de penetrações filosóficas e
sociológicas, podemos chegar a conclusões diametralmente opostas se adotamos a teoria
tridimensional do direito de Miguel Reale que, ao contrário de Kelsen, concilia fato, valor e
norma, numa concomitância não hierarquizada.
Na engrenagem histórica, o formalismo jurídico celebrado pelo positivismo jurídico
gradualmente cede espaço para uma nova abordagem teórica, que tenta construir, no arcabouço
dos direitos fundamentais um (neo)constitucionalismo assentado no pós-positivismo.
Esse novo direito Constitucional, de substrato axiológico, sob as lentes do póspositivismo, não apenas permite a licença maternidade requerida – ele a impõe, eis que a essência
do ato administrativo a ser exarado concretiza os preceitos que consubstanciam a nossa hierarquia
máxima normativa, ato esse que se subsume ao nosso bloco de constitucionalidade.

3. DO SUBSTRATO E DA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL

É característica imanente da sociedade a sua mutabilidade, o que resulta na rápida
transformação de hábitos, costumes e valores sociais. Tomemos, a título de exemplo, um crime
que há poucas décadas imprimia em seu autor uma profunda pecha de imoralidade e vergonha,
há pouco extirpado da legislação, por ter tornado risível a permanência de seu objeto sob os
auspícios do Direito Penal – o crime de adultério. Contraria a moral da sociedade atual esse tipo
de controle estatal sobre a vida privada. Tal interferência deixou de existir nas relações privadas,
criando conseqüências jurídicas, quando muito, no âmbito do direito civil.
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Em a Força Normativa da Constituição, Konrad Hesse leciona:
“Finalmente, a interpretação tem significado decisivo para a consolidação e preservação da
forma normativa da constituição. A interpretação constitucional está submetida ao princípio da
ótima concretização da norma (Gebot optimaler Verwirklichung der Norm). Evidentemente,
esse princípio não pode ser aplicado com base nos meios fornecidos pela subsunção lógica e
pela construção conceitual. Se o direito e, sobretudo, a Constituição, têm a sua eficácia
condicionada pelos fatos concretos da vida, não se afigura possível que a interpretação faça
deles tabula rasa. Ela há de contemplar essas condicionantes, correlacionando-as com as
proposições normativas da Constituição. A interpretação adequada é aquela que consegue
concretizar de forma excelente, o sentido (Sinn) da proposição normativa dentro das condições
reais dominantes numa determinada situação.” (p. 22)
“Em síntese, pode-se afirmar: a Constituição jurídica está condicionada pela realidade
histórica. Ela não pode ser separada da realidade concreta do seu tempo. A pretensão de
eficácia da Constituição somente pode ser realizada se se levar em conta essa realidade.
A Constituição jurídica não configura apenas a expressão de uma dada realidade. Graças
ao elemento normativo, ela ordena e conforma a realidade política e social. As
possibilidades, mas também os limites da força normativa da Constituição resultam da
correlação entre ser (Sein) e dever ser (Sollen).” (p. 24) (g.n.)

Susan Haack, no seu artigo publicado na Revista da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa (2007, vol. XLVIII) “On Logic in the Law: something, but not all”, a
autora cita passagens de Oliver Wendell Holmes, concernente à Teoria da Constituição:
“In one of the best-known passages of The Common Law, Oliver Wendell Holmes
writes:
‘It is something to show that the consistency of a system requires a particular result; but
it is not all. The live of the law has not been logic; it has been experience. The felt
necessities of time, the prevalent moral and political theories, even the prejudices which
judges share with their fellow-men, have had a good deal more to do than the syllogism
in determining the rules by which men should be governed. The law embodies the story
of a nation’s development through many centuries, and it cannot be dealt with as if it
contained only the axioms and corollaries of a book of mathematics.’ Holmes (1881), in
Novick, ed,. 1995, 115.
‘Moreover, Holmes continues, it is not only inevitable but desirable that over time judges
decisions gradually e incrementally adapt and modify old rules and precedents, the better
to accommodate changed social circumstances and needs. “It is revolting to have no
better reason for a rule of law than that so it was laid down in the reing of Henry IV”, he
writes, and it is still more revolting if the grounds on which it was laid down have
vanished long since.’”
Em uma das passagens mais conhecidas do livro The Common Law, Oliver Wendell
Hollmes escreveu:
Há de se demonstrar que a consistência de um sistema requer um determinado
resultado; mas não apenas isso. A existência do ordenamento jurídico não tem sido
lógica; tem sido baseada na experiência. As necessidades da época, a moral
prevalente e as teorias políticas, até mesmo os preconceitos dos juízes, possuem um
peso muito maior na criação das leis, as quais governarão os homens, do que
silogismos.
Mais ainda, prossegue Holmes, não é apenas inevitável, mas é desejável que, com o
passar do tempo, a jurisprudência, de forma gradual altere e adapte velhas regras e
precedentes, para melhor atender as necessidades e mudanças sociais. ‘É revoltante não
ter razão melhor para a existência de uma lei do que o fato de ter sido ela promulgada
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no reinado de Henrique IV’, escreve ele, e ‘é ainda mais revoltante se as circunstâncias
em que essa lei foi promulgada desapareceram desde então.’ (tradução livre) (g.n.)

Vale relembrar a celebrada característica ínsita de “ser orgânico” da Constituição
Federal, projeto aberto para o futuro, sem descurar, obviamente, da segurança jurídica. Segue
excerto de decisão do Supremo Tribunal Federal:
STF - Rcl (Agr) nº 2617/MG, rel. Min. Cezar Peluso - O Relator menciona que "as
constituições, enquanto planos normativos voltados para o futuro, não podem de
maneira nenhuma perder a sua flexibilidade e abertura. Naturalmente e na medida do
possível, convém salvaguardar a continuidade dos standards jurisprudenciais: alterações
de rota, decisões overruling demasiado repentinas e brutais contrastam com a própria
noção de jurisdição. A percepção da continuidade como um valor não deve, porém,
significar uma visão petrificada da jurisprudência ou uma indisponibilidade dos
tribunais para atender às solicitações provenientes do ambiente". (g.n.)

Fato é que, como defendido nos excertos supra, o texto constitucional não tem
precisão matemática, e nem pretende ter. A evolução histórico-social incumbe à hermenêutica
constitucional uma função de densificação dos princípios fundantes da ordem jurídica e
ponderação de valores, sem se esquecer do norteador princípio da razoabilidade.
Podemos inferir então que há sempre um déficit a ser “preenchido”.
4. DO DIREITO INTERNACIONAL
Conceder a licença requerida é fazer cumprir preceito constitucional. Valor elevado
ao status constitucional, a proteção à infância e à maternidade vai além do limite da nossa
tessitura para alcançar o âmbito das convenções (lato sensu) internacionais.
Se no âmbito do direito interno o direito à licença-maternidade é um direito
fundamental social (Ingo Wolfgang Sarlet, Paulo Bonavides), em comunhão com o que preconiza
a teoria da indivisibilidade dos direitos fundamentais (Antônio Augusto Cançado Trindade), o
direito internacional, no mesmo sentido, consolida a interdependência das chamadas “gerações”
de direitos, vez que, sem (especificamente) a necessária proteção aos direitos sociais, arriscamonos a esvaziar o conteúdo do fundamento da dignidade da pessoa humana, que compõe a essência
de nossa Constituição.
Assim a Organização das Nações Unidas - ONU - compreende os direitos humanos:
“It was not until the first International Conference on Human Rights (Teheran, April to
May, 1968), two decades after the adoption of the Universal Declaration, that the
reassertion of the holistic view and interrelatedness of all human rights (nowadays
universally acknowledged) took place, in a world then divided by the bipolarity
characteristic of the cold war. Such reassertion, reiterated in successive resolutions of the
United Nations General Assembly, has generated a considerable transformation in the
treatment of human rights matters at the international level ever since. When the 1968
Teheran Proclamation forcefully advanced the thesis of the indivisibility of all human
rights, it was rescuing the basic philosophy underlying the Universal Declaration in this
regard”. (http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/udhr/udhr.html).
Foi apenas depois da primeira Conferência Internacional sobre Direitos Humanos
(Teerã, de abril a maio de 1968), duas décadas depois da adoção da Declaração
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Universal, que ocorreu a reafirmação do caráter holístico e da inter-relação dos direitos
humanos (hoje universalmente conhecida), em um mundo então dividido pela
bipolaridade característica da guerra fria. Tal reafirmação, reiterada em sucessivas
resoluções da Assembléia Geral das Nações Unidas, tem gerado uma considerável
transformação no tratamento das questões de direitos humanos em âmbito internacional
desde então.
Quando a Proclamação de Teerã de 1968 defendeu vigorosamente a tese da
indivisibilidade dos direitos humanos, ela estava resgatando a filosofia básica subjacente
a Declaração Universal, nesse aspecto. (tradução livre)

A Declaração Universal dos Direitos Humanos determina:
Article 25.
(2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children,
whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.
Artigo 25.
(2) A maternidade e a infância fazem jus a ajuda e a assistência especiais. Todas as
crianças, nascidas dentro ou fora do casamento, gozam da mesma proteção social.
(tradução livre)

A Organização Internacional do Trabalho – OIT, existente desde 1919, possui
convenções e regulamentações sobre o trabalho da mulher, protegendo-a, bem como a
maternidade. Sua primeira convenção sobre o tema foi a de número três, instituída no mesmo ano
de sua criação.
Em 1990 entre em vigor a Convenção sobre os Direitos da Criança, que dispõe sobre
sua sobrevivência, ao seu desenvolvimento, sua participação na família e na sociedade, assim
como o direito à sua proteção integral, às suas prioridades, o princípio de seu melhor interesse, o
direito à convivência familiar, determinado que os Estados partícipes adotassem medidas
legislativas, administrativas ou de outra índole com vistas à implementação dos direitos
reconhecidos na mesma Convenção.
As convenções, nesse caso, reforçam o nosso bloco de constitucionalidade,
robustecendo a amplitude dos direitos sociais.

5. DO DIREITO COMPARADO
No direito comparado, verifica-se que há vários países onde a “maternidade por
substituição”, “gestação por substituição” (surrogacy) ou, utilizando-se de uma expressão
conhecida - “barriga de aluguel” é um fenômeno licíto, com algumas diferenças em sua
moldagem jurídica. Já alguns países não permitem que o procedimento seja feito - nos países
islâmicos, a gestação por substituição viola as leis de Alá no procedimento normal de procriação.
Outros países permitem a substituição desde que não haja pagamento à gestante. É o
que ocorre no Brasil, na Austrália – onde é permitido o que eles chamam de “substituição
altruística” (altruistic surrogacy), em alguns estados americanos, na Inglaterra, na Escócia,
Dinamarca, Israel, Espanha, para citar alguns exemplos.
Já a substituição paga pode ocorrer no Estado da Califórnia (USA), na Ucrânia, na
Rússia, no Cazaquistão, na África do Sul, na Índia, na Argentina.
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No que tange ao direito à licença-maternidade para a mãe biológica, o direito ainda
está deficitário, pois não há regulamentação em países como Bélgica, Irlanda, Finlândia e Grécia.
Em Israel, a licença-maternidade é concedida. Em alguns países sem regulamentação
fica a mãe biológica a depender da empresa onde trabalha, ou de decisões judiciais.

FRANÇA
Na França, a maternidade por substituição é proibida. A seguir, colacionamos um
caso emblemático - Parentesco y figuras maternales. El recurso a una gestante... - da autora Anne
Cadoret, pela sua complexidade e pela solução encontrada em territorio francés, considerando a
proibição apontada e a necessidade preemente de compreender as novas relações sociais,
principalmente no que tange à famÍlia. Vejamos:
“Conocí a Théo em 2003, em el marco de las reuniones de um grupo de reflexión sobre
la homoparentalidad, em las cuales particiban padres-homo e investigadores de ciências
sociales, especialistas em asuntos de famílias. Se ocupaba de la Internacional Gay and
Lesbian Association y de la próxima manifestación que debía tener lugar en Paris en
2005. Había acudido a esta reunión para proponer la organización de un coloquio de gran
dimensión internacional sobre la homoparentalidad con motivo de tal manifestación.
Después le encontré varias veces en las reuniones de preparación del coloquio, y me
enteré casualmente un día, mientras intercambiada noticias con otro colega, que
esperaba um niño y sobre que el niño esperado no sería uno solo, sino que se trataría de
mellizos; además, era posible que estos mellizos no tuvieram la misma madre genética.
Adiviné también que estaba en pareja y que había recurrido a una “madre subrogada”.
Intrigada por esta conversación, le pedí concederme una entrevista, que tuvo lugar en
noviembre del 2005. Me recibió en su casa, me presentó a su compañero, Basile;
siguieron nuevas entrevistas, así como intercambios de mails y felicitaciones navideñas.
A finales de los 90, mis interlocutores volvieron a Francia. Théo, administrador civil, se
ocupa de cuestiones de salud y de juventud en el Ministerio de Sanidade; Basile logró
una plaza de funcionario internacional en la OCDE y está encargado de desarrollar
sistemas de administración electrónica. Dedican los primeros anõs de su vida en Francia
e sus nuevas funciones profesionales; y sólo es un poco más tarde cuando Basile, sin hijo
y animado por Théo, que ya es padre, se plantea el mejor modo de acceder a la
paternidade.
Como para toda pareja homosexual, mis interlocutores disponen de tres medios para
convertirse en padres; la co-parentalidad, la adopción y la AMP – Asistencia médica a la
procreación: New Reproductive Technology: NRT. Se orientam muy rápidamente hacia
las NRT. Su elección está dictada, por una parte, por el rechazo a otros modos posibles
de entrada en filiación para padres homosexuales, la co-parentalidad y la adopción. El
primero, la co-parentalidad, les parece muy difícil de llevar a cabo teniendo en cuenta su
movilidad profesional intercontinental y la dificultad de organizar sistemas de cuidados
alternos viviendo el padre y la madre a miles de kilómetros de distancia. El segundo, la
adopción, plantea la cuestión de los límites de la “extranjería” aceptable. Basile, que es
el actor principal, o al menos el que ocupa la primera línea en esto proyecto, ya que será
el que done su esperma para acceder a la paternidad.
Basile encontrará una donante de ovocito en su medio profissional: la hermana de una
de sus colegas de trabajo vive en pareja lésbica; estas mujeres – Françoise y Marion - ;
también desearían se madres. ¿Por qué no hacer coincidir los dos deseos de hijos?: un
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hombre gay – Basile – y una mujer lesbiana – Marion – , Cada uno de ellos con pareja
homosexual, quieren educar a su hijo dentro de su propia unión conyugal, sin por ello
ignorar al/la donante de gametos. ¡Deciden así convertirse en padres por un intercambio
restringido de gametos, y no como en el esquema levi-straussiano clásico de la alianza
matrimonial – te doy una hermana y recibo otra de otro linaje o, también, te doy a mi
hermano, me das a tu hermana - ! Habría una fecundación in vitro con el óvulo de
Marion y el esperma de Basile; y algunos embriones así obtenidos serían implantados en
el cuerpo de Marion, madre del futuro hijo, y otros embriones en el de una gestante cuyo
niño estaría destinado a Basile.
Una mujer-portadora, Irène – casada y ya madre de dos niños - , es contactada por medio
de una agencia americana. Irène ha sido sensibilizada en la cuestión de la procreación
difícil por su propia hermana, con quien ya había sido realizado un proyecto de
gestación; sin embargo, antes de que dicho proyecto se realizara, la hermana quedó
embarazada “naturalmente”. Irène, habiendo tomado conciencia entonces del
sufrimiento inducido por la esterilidade, se propone ser gestante para otros. Siendo de
clase media, no son, o no solamente, razones financieras las que han incitado a esta joven
a gestar un hijo para otra pareja.
Gracias a esta inscripción legal de paternidad, Basile, a su vuelta a Francia, quiso
beneficiarse de las bajas de “maternidad” según las leyes del país donde trabaja. Las
reglas de estas bajas en caso de gamelos son de ocho meses, divididos en tres al final del
embarazo y cinco de post-parto para la mujer que da a luz; el padre sólo tiene derecho a
quince días. Para padres adoptantes de gemelos – o de una fratría – , el permiso sólo
considera el periodo de post-parto – cinco meses – , con los mismos quince días para el
padre; por último, cuando el adoptante es soltero, sea padre o madre, su baja será
asimismo de cinco meses. Padre de un hijo sin madre legal, Basile solicita entonces
beneficiarse de los cinco meses de baja, como si fuera un padre soltero adoptante. Sin
embargo, su empresa con el pretexto de que no ha adoptado a los niños y puesto que es
el padre “natural”, niega la baja de adopción y sólo le concede los pocos días que se dan
habitualmente a cualquier padre. Pero Basile rechaza esta decisión y mantiene su
petición…Ninguna razón legal puede oponérsele, pues bien puede ser el padre de un
niño sin madre – por rechazo de maternidad – ; al cabo de algunos meses y de
complicadas discusiones, su baja le fue concedida.”

Conheci Théo em 2003, durante uma das reuniões de um grupo de reflexão sobre a
homoparentalidade, das quais participavam pais homossexuais e investigadores de
ciências sociais, especialistas em assuntos familiares. Ele era responsável pela
International Gay and Lesbian Association e pela próxima manifestação que deveria
acontecer em Paris em 2005. Havia solicitado essa reunião para propor a organização de
uma conferência de grande dimensão internacional sobre a homoparentalidade como
tema de tal manifestação. Depois o encontrei várias vezes nas reuniões de preparação da
conferência, e me inteirei casualmente um dia, enquanto trocava novidades com outro
colega, que ele esperava uma criança e que sobre tudo a criança esperada não seria uma,
mas sim gêmeos; além disso, era possível que esses gêmeos não tivessem a mesma mãe
genética. Supus também que ele possuía um companheiro e que havia recorrido a uma
“mãe de aluguel”. Intrigada por esse diálogo, pedi-lhe que me concedesse uma
entrevista, que aconteceu em novembro de 2005. Ele recebeu-me em sua casa e
apresentou-me a seu companheiro, Basile; seguiram-se novas entrevistas, assim como
trocas de emails e cartões de Natal.
Certo grau de amizade, fundada sobre o respeito de sua situação e de sua vida privada,
se estabeleceu entre nós. Ao investigar sobre a procriação e a filiação, abordo temas
íntimos, pessoais, da vida de meus interlocutores, e não quero incorrer em indiscrições
sobre sua vida e seu ser; existem perguntas que não faço, porque me parecem muito
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ligadas ao tema debatido – a entrada na filiação -, ao menos, dado o momento da
entrevista e de meus conhecimentos.
No final dos anos 90, meus interlocutores voltaram para a França. Théo, servidor
público, ocupa-se de questões de saúde e da juventude no Ministério da Saúde; Basile
conseguiu uma vaga como funcionário internacional na OCDE e é o encarregado pelo
desenvolvimento de sistemas eletrônicos de administração. Dedicam seus primeiros
anos de sua vida na França a suas novas funções profissionais; e só um pouco mais tarde
quando Basile, sem filhos e animado por Théo, que já é pai, apresenta a melhor maneira
de acesso à paternidade.
Como em todo casal homossexual, meus interlocutores dispõem de três meios para
transformarem-se em pais: a co-parentalidade, a adoção e a AMP – Assistência Médica
a Procriação: New Productive Technology: NRT -. Decidem rapidamente pela NRT. Sua
escolha está determinada, em parte, pelo rechaço a outros modos possíveis de entra em
filiação para pais homossexuais, a co-parentalidade e adoção. O primeiro, coparentalidade, parece-lhes muito difícil de levar adiante tendo em conta sua mobilidade
profissional internacional e a dificuldade de organizar sistemas de cuidados alternativos
vivendo o pai e a mãe a milhares de kilômetros de distância. O segundo, a adoção,
levanta a questão dos limites do “anonimato” aceitáveis. Basile, que é o personagem
central, ou pelo menos o que ocupa a primeira linha nesse projeto, já que será o doador
do esperma.
Basile encontrará uma doadora de óvulo em seu meio profissional: a irmã de um de seus
colegas de trabalho vive com outra mulher, em um relacionamento homossexual; estas
mulheres – Françoise e Marion -, também desejariam ser mães. Porque não fazer
coincidir o desejo de ambos os lados por filhos?: um homem gay – Basile – e uma
mulher lésbica – Marion -, cada um deles em um casal homossexual, querem educar seus
filhos dentro de sua própria união conjugal, sem por isso ignorar o/a donador(a) de
gametas. Decidem assim, tornarem-se pais através de troca restringida de gametas, e não
como esquema Levi-straussiano clássico da aliança matrimonial – Eu dou-lhe uma irmã
e recebo uma de outra linhagem ou, também, dou-lhe meu irmão, me entrega sua irmã! Seria uma fecundação in vitro com o óvulo de Marion e o esperma de Basile; e os
embriões assim obtidos seriam implantados no útero de Marion, mãe do futuro filho, e
outros embriões no corpo de uma gestante cuja criança seria destinada a Basile.
Uma mulher-portadora, Irène – casada e já mãe de dois filhos -, é contatada por meio de
uma agência americana. Irène ficou sensibilizada quanto à questão da procriação difícil
devido à sua própria irmã, com quem já havia realizado um projeto de gestação.
Contudo, antes que o dito projeto fosse realizado, a irmã ficou grávida naturalmente.
Irène, havendo se conscientizado do sofrimento trazido pela esterilidade, propõe ser
gestante para outros. Sendo de classe média, não são, ou não somente são, razões
financeiras que incitaram esta jovem a gestar um filho para outro casal.
Graças esta inscrição legal de sua paternidade, Basile, na sua volta para França, queria
beneficiar-se das regras de licença-maternidade segundo as leis do país de onde
trabalhava. As regras para as licenças no caso de gêmeos são de oito meses, divididos
em três no final da gravidez e cinco no pós-parto – cinco meses -, com os mesmo 15 dias
para o pai; por último, quando o adotante é solteiro, seja pai ou mãe, sua licença será
assim mesmo de cinco meses. Pai de um filho sem mãe legal, Basile solicita então o
benefício dos cinco meses de licença, como se fosse um pai solteiro adotante. Contudo,
sua empresa, com o pretexto de que não havia adotado aos meninos e posto que fosse o
pai biológico, nega a licença de adoção e só lhe concede os poucos dias que se dá
habitualmente a qualquer pai. Entretanto Basile refuta esta decisão e mantêm sua
petição... Nenhuma razão legal pode existir, pois pode ser o pai de uma criança sem mãe
– por rechaço da maternidade-; após alguns meses de complicadas discussões, sua
licença foi-lhe finalmente concedida. (tradução livre) (gn)
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6. ALGUNS DIREITOS RECONHECIDOS SEM EXPRESSA PREVISÃO LEGAL
Reconhecimento de direitos aos homossexuais, direito de visita dos avós renúncia à
aposentadoria, tramitação de prioritária de processo a portador de HIV, “licença-maternidade”
para pai adotivo, são alguns exemplos de direitos concedidos à luz da Constituição da República,
a partir do fundamento da dignidade da pessoa humana e da interpretação integrativa, tendo como
norteador os direitos fundamentais. Ressalte-se que, em nenhum dos casos, existe lei expressa que
os regulamente.
O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, abriu um notável
precedente ao conceder para Gilberto Semesato, 42 anos, um pai adotivo, o direito à “licençamaternidade”. Gilberto invocou o art. 5º da Constituição Federal, que preconiza que "todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza".
A tramitação prioritária de processos para o portador do vírus HIV foi reconhecida
como direito por decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, com fulcro, também,
na dignidade da pessoa humana. A seguir:
REsp 102.689-9/DF, 30 de abril de 2008.
Direito civil e processual civil. Recurso especial. Tramitação prioritária. Decisão
interlocutória. Portador do vírus HIV. Mostra-se imprescindível que se conceda a pessoas
que se encontrem em condições especiais de saúde, o direito à tramitação processual
prioritária, assegurando-lhes a entrega da prestação jurisdicional em tempo não apenas
hábil, mas sob regime de prioridade, máxime quando o prognóstico denuncia alto grau de
morbidez. - Negar o direito subjetivo de tramitação prioritária do processo em que figura
como parte uma pessoa com o vírus HIV, seria, em última análise, suprimir, em relação a
um ser humano, o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto constitucionalmente
como um dos fundamento balizadores do Estado Democrático de Direito que compõe a
República Federativa do Brasil, no art. 1º, inc. III, da CF.
Não há necessidade de se adentrar a seara da interpretação extensiva ou da utilização da
analogia de dispositivo legal infraconstitucional de cunho processual ou material, para
se ter completamente assegurado o direito subjetivo pleiteado pelo recorrente. Basta
buscar nos fundamentos da República Federativa do Brasil o princípio da dignidade da
pessoa humana que, por sua própria significância, impõe a celeridade necessária peculiar
à tramitação prioritária do processo em que figura parte com enfermidade como o
portador do vírus HIV, tudo isso pela particular condição do recorrente, em decorrência
de sua moléstia.
Recurso especial conhecido e provido.

O direito de visita dos avós aos netos não está previsto especificamente na legislação
civil, mas a jurisprudência dominante vem garantindo esse direito. Segundo acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, “o direito dos avós de visitarem os netos e de
serem por eles visitados, constitui, assim, corolário natural de um relacionamento afetivo e
jurídico assente em lei” (RJTJRGS, 109/353).
Tramita o projeto de lei da senadora Kátia Abreu (DEM-TO), que sugere que seja
acrescentado parágrafo no artigo 1.589 do Código Civil e modificado o inciso VII do artigo 888
do Código de Processo Civil para garantir aos avós, através de disposição legal literal, o direito
legal de visitarem seus netos.
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Ainda, há lacunas no nosso ordenamento jurídico no tocante aos homossexuais, sendo
preenchidas através de técnicas da hermenêutica jurídica, pelos tribunais de nosso país, o que vem
acontecendo, no âmbito do Direito Previdenciário, com a concessão de benefícios previstos
apenas para casais heterossexuais:
TRF2 - APELAÇÃO CIVEL: AC 414745 RJ 2004.51.01.018623-5
Uma vez reconhecida, numa interpretação dos princípios norteadores da Constituição
pátria, a união entre homossexuais como possível de ser abarcada dentro do conceito de
entidade familiar e afastados quaisquer impedimentos de natureza atuarial, deve a
relação da Previdência para com os casais de mesmo sexo dar-se nos mesmos moldes
das uniões estáveis entre heterossexuais.

Para nos atermos ao próprio Direito Administrativo, falemos em “desaposentação”,
tomando de empréstimo o termo usado dentro da polêmica previdenciária.
Aqui, se a finalidade é a proteção do aposentado, subverte-se todo o sentido da norma
ao negar-lhe o direito de “desaposentação” para que este, de forma lícita, possa requerer sua
aposentadoria em outro cargo que lhe seja de maior benefício financeiro.
EMENTA: ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
APOSENTADA - RENÚNCIA À PERCEPÇÃO DOS PROVENTOS - DIREITO
PATRIMONIAL DISPONÍVEL - ATO UNILATERAL - CONTAGEM DO TEMPO DE
SERVIÇO - VIABILIDADE DA PRETENSÃO - RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO ILEGALIDADE - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - SENTENÇA
CONFIRMADA. A renúncia concretiza-se mediante ato unilateral do agente, consistente
no abandono voluntário de um direito ou de seu exercício, que independe da
aquiescência de outrem. A aposentadoria possui um caráter patrimonial, podendo o seu
titular, ao seu livre talante, exercer o direito incontestável da renúncia. Não há, no
ordenamento pátrio qualquer norma a impedir o deferimento do pedido de renúncia ora
em discussão, configurando-se ilegítimo e injustificável o presente obstáculo à pretensão
da impetrante. No caso em exame, não se cogita a cumulação de benefícios
previdenciários, mas a extinção de uma aposentadoria e o conseqüente início de outra,
sendo que a abdicação ao benefício da aposentadoria não atinge necessariamente o
tempo de contribuição. A eventual acumulação ilegal de cargos públicos, em verdade,
não tem o condão de elidir o direito da impetrante em obter a certidão de seu tempo de
serviço junto ao impetrado, eis que o exercício de tal direito está indiscutivelmente
assegurado no artigo 201, §9º da Constituição de 1988. 1.0079.08.445996-9/001(1)

Vale a pena ler um excerto do voto do Sr. Des. Kildare Carvalho, em decisão em sede
do Mandado de Segurança 1.0000.08.472273-5/000 (TJMG), pela pertinência:
Seria até desnecessário, em razão disso, dizer que, portanto, a renúncia à aposentadoria
estaria dependendo de lei autorizativa, que a Administração só age de acordo com a
legalidade, só com o que a lei permite. É um tema que, inclusive, estou a questionar,
porque, na realidade, contemporaneamente, o princípio da legalidade já tem sido até
mesmo flexibilizado. Saem os Códigos, entram as Constituições. Vale dizer, o princípio
da legalidade, de fato hoje é flexibilizado pelo princípio da juridicidade que decorre da
Constituição e que é invasivo de toda legislação constitucional e do próprio Direito
Administrativo. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.0000.08.472273-5/000 (gn)

7. APONTAMENTOS FINAIS
Não conceder a licença maternidade para que se tenha condições de cuidar de sua
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criança, seria subverter o sentido da lei, que é o de proteção da família, da maternidade, da
criança. Devemos nos ater ao objetivo das leis, à luz do bom senso e da razoabilidade, rechaçando
a literalidade das prescrições. Adotando-se a lógica razoável, rechaça-se o rigorismo, o apreço ao
formalismo, para aplicar, finalisticamente, o conteúdo da norma.
O Direito Administrativo moderno preconiza que, para regulamentar a conduta
administrativa, não mais a legalidade, mas o princípio da juridicidade prevalece. Significa dizer
que, a suplantar a legalidade, está a compreensão de que nosso sistema normativo é composto não
só de leis - entendidas aqui como conjunto de regras - mas de regras e princípios:
“Distinguem-se a esfera da juridicidade – domínio amplo do Direito, composto de
princípios e regras jurídicas – da esfera da legalidade – circunscrita às regras jurídicas,
reduzindo-se somente a última ao sentido estrito de conformidade dos atos com as regras
legais. É com a noção de juridicidade que se abandona um conceito primário de
legalidade, satisfeito com o cumprimento nominal e simplista de regras isoladas. Partese em busca da observância íntegra do Direito, compreendido este como um conjunto de
normas dentre as quais se incluem os princípios expressos e implícitos, bem como as
regras específicas do ordenamento.”2

A legalidade em sentido estrito - restrito cumprimento de regras - cedeu espaço para
a juridicidade. Falamos em superação do legalismo, do formalismo, que prestigia uma visão
reducionista do regime jurídico administrativo, para adotar uma compreensão finalística do
Direito, como conjunto de regras e princípios informativos.
O cumprimento da lei não se resume à perseguição cega da forma, ou à simples
análise da conformidade dos atos com regras legais, comportamento estreito e em
desconformidade com os fins do Direito. O cumprimento da lei está na autêntica e contínua busca
pelo seu conteúdo.
A doutrina e a jurisprudência repudiam a aplicação mecanicista da lei, o automatismo
da conduta do administrador, preconizando atuação ponderada, racional, razoável, proporcional
no exercício de suas competências A inobservância do administrador do postulado da
proporcionalidade e da razoabilidade penaliza administrado e Administração com desmedido e
injusto rigor, atingindo a finalidade maior do conteúdo normativo.
A Administração Pública deve, sim, pautar seu comportamento pelos dispositivos
legais que regem o Direito Administrativo, não descurando da aplicação das regras e dos
princípios jurídicos, pois, como se sabe, ambos são normas de aplicação obrigatória. O
formalismo jamais deve ser prestigiado em detrimento do interesse público, que, in casu, significa
o reconhecimento dos valores consubstanciados no direito reclamado.
A propósito da desconsideração dos princípios jurídicos, vejamos a lição de Celso
Antônio Bandeira de Mello:
“Princípio – já averbamos alhures – é, por definição, mandamento nuclear de um sistema,
verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas
compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência
exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a
tônica e dá sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção das
diferentes partes componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo.
2

CARVALHO, Raquel Melo Urbano de. Curso de direito administrativo: parte geral, intervenção do Estado e
estrutura da administração. Salvador: Juspodivm, 2008. p. 53.
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Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção
ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas todo
um sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade,
conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o
sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço
lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Isso porque, com ofendê-lo, abatem-se as vigas
que o sustêm e alui-se todo a estrutura nelas esforçada.”(grifos nossos)3

Conquanto não consignado em lei, tal direito está expressamente consignado na
sistemática de nossas leis, em princípios imperativos de nosso ordenamento legal. Seria odioso
e injusto que à gestante e à mãe adotiva fosse concedida licença maternidade e à mãe biológica e
à mãe sub-rogada, por ter se utilizado da concepção extra uterina, através da reprodução
assistida, popularmente chamada “barriga de aluguel” ou ainda, “gestação de substituição”, fosse
negado o mesmo direito. Ora, por existir, como defendido anteriormente, um déficit na legislação
– no caso concreto, direito subjetivo expresso em lei à licença maternidade apenas por ficção
jurídica e pela gravidez, ainda que por técnicas médicas hoje tradicionais.
Quando falamos nos fundamentos, princípios constitucionais e normas legais que
autorizam a concessão da licença, temos em mente a dignidade da pessoa humana, aqui inseridas
as questões médicas e psicológicas inerentes ao caso, a proteção à família e ao adolescente, a
igualdade substancial, que postula o tratamento igualitário aos homens e às mulheres, uma
igualdade essencial e efetiva, e a igualdade formal, consistente no direito à isonomia,
considerando as discriminações quando o discrímen é constitucional.
O direito social em discussão é, irrefutavelmente, verdadeira concretização do
multifacetado fundamento da nossa República, a “dignidade da pessoa humana” - art. 1º, inciso
III, da Constituição Federal.
Conceder a licença requerida é imperativo para concretização da dignidade da pessoa
humana e da igualdade substancial, sem recorrer à casuística, mas à interpretação assentada nos
elementos axiológicos constitucionais, levados a termo pela positivação dos princípios como
balizas de força normativa.
Destarte, trata-se aqui de DIREITO SUBJETIVO ONTOLOGICAMENTE
CONSTITUCIONAL, FATO QUE SE SUBSUME AO COMANDO DA PRESERVAÇÃO DA
FAMÍLIA, DA MATERNIDADE, DA PROTEÇÃO À CRIANÇA, sendo, portanto, mandatória
a concessão da licença-maternidade nos casos de reprodução assistida.

3

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 17.ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 842.
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RESPONSABILIDADE CIVIL POR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS
AUTORAIS NA INTERNET
SÁVIO DE AGUIAR SOARES*
SUMÁRIO
1. Considerações iniciais. 2. Direitos tecnodigitais. 3.
Limitações aos direitos tecnodigitais. 4. Ilícitos aos direitos
tecnodigitais. 5. Restrições tecnológicas. 6. Responsabilidade
civil. 7. Conclusão.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
No contexto da Era da Informação (também chamada de Era Informacional), as obras
intelectuais passam por uma releitura, diante da digitalização dos dados e a desnecessidade de um
suporte material tangível para se considerar a obra existente ou para a sua divulgação no
ciberespaço, cria-se a possibilidade de reprodução das obras, em questão de segundos, permitindo
com mais facilidade a violação dos direitos autorais.
O impacto da tecnologia digital no processo de massificação e acesso às obras
intelectuais traduz uma nova realidade que demanda um exame renovado no sentido de encarar a
crise existente nas instituições clássicas em prol da harmonização entre a sociedade da
informação e os direitos de propriedade intelectual.
A Internet é vista como instrumento nuclear da sociedade da informação. Nesse
passo, deve-se avaliar o histórico da Internet originariamente adotada para fins militares e
posteriormente consagrada como meio de comunicação de massas e de veículo comercial pelo
qual a informação teve a mudança de natureza para o âmbito mercadológico, revelando-se o
problema jurídico da concentração empresarial no âmbito das telecomunicações em matéria de
monopólios. (ASCENSÃO, 2001, p.22)
A Internet possibilita o espetacular acréscimo de interatividade das obras intelectuais
a partir dos avanços da tecnologia digital. Resulta disso “o diálogo travado entre usuário e o
computador”, na expressão de Carboni (2003). A acepção da interatividade também é adotada no
sentido de que na obra interativa o usuário pode controlar quando e quais elementos serão
transmitidos.
Outra questão é a pluralidade de autores em grande parte destas obras, tornando a
autoria bastante diluída. Além disso, em razão da interatividade possível em algumas obras, o
próprio usuário participa do processo de criação da obra final exteriorizada.
*
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Entende-se que nas redes de informação a figura do autor como um ser
individualizado está propensa ao esgotamento, pela contínua formação de obras de autoria
coletiva, o que implicará o repensar do Direito do autor nos parâmetros atuais, sendo este mais
um categórico desafio a ser enfrentado pelos cultores do direito de propriedade intelectual.
Diante disso, seria correto admitir que na internet tudo ocorreria como se os usuários
estivessem em construção, de maneira ininterrupta, de uma única e imensa obra coletiva? Em
caso afirmativo, como tutelar as obras intelectuais? Seria o fim da propriedade intelectual?
O estudo ora proposto busca uma abordagem do direito de propriedade intelectual, no
que respeita aos novos contornos impulsionados pelo que a própria evolução tecnológica
estabelece e exige.
Como amparar os propósitos sociais e jurídicos de proteção do desenvolvimento
técnico e cientifico da sociedade contemporânea, mantendo o equilíbrio entre a proteção dos
interesses do titular dos direitos de autor e o uso das obras pela coletividade?
Cabe perquirir o tratamento legal acerca da utilização digital de obras na seara da
responsabilidade civil, para fins de comprovação de prejuízos, no tocante ao exame do dever de
indenizar nas hipóteses de violação aos direitos de propriedade intelectual e também quanto à
legitimação da norma jurídica autoral e do direito subjetivo autoral diante de situações de abuso
de direito autoral a serem observadas pelos atores do cenário dos direitos autorais sobre obras
intelectuais no meio digital.
2. DIREITOS TECNODIGITAIS
Como asseverado na introdução o estudo ora delineado funda-se na evolução do
instituto da propriedade intelectual em que o processo de digitalização expressa o domínio
tecnológico sobre a informação digital diante da busca de soluções para a crise das instituições
autoralistas clássicas.
Cuida-se da compreensão de obras digitalizadas por programas de computadores,
além da intercompreensão entre sistemas e equipamentos informáticos.
A releitura do direito da propriedade intelectual e dos paradigmas tecnológicos sob o
enfoque da limitação aos direitos patrimoniais de autor é fundamental dentro do contexto
contemporâneo das relações jurídicas contratuais, profundamente alteradas pela inserção de
princípios constitucionais e contratuais aos conflitos relacionados à utilização de obras
relacionadas à criação pelo intelecto humano.
Trata-se o direito intelectual, do ramo do direito que propugna a proteção do autor das
produções/obras relacionadas à dimensão intelectual do ser humano, isto é, decorrentes de sua
intelectualidade.
O direito da propriedade intelectual deve ser interpretado e exercido em consonância
como os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, reflexos da solidariedade
social (art. 3º, III CF/88), e elementos norteadores das relações jurídicas, os quais visam a
relativizar o exercício da autonomia privada dos contratantes, no intuito de se evitar o exercício
abusivo do direito subjetivo e a observância ao interesse social, e inclusive dos direitos de autor.
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Em face do crescente valor econômico relativo à produção intelectual na
contemporaneidade e sua difusão sem precedentes pelo meio virtual, através da expansão da
internet, tornou-se imprescindível o controle do referido fenômeno por meio de mecanismos de
proteção adequados a impedir a difusão indevida dos referidos direitos intelectuais.
Deriva disso a relevância dos mecanismos tecnológicos de controle, donde se destaca
a interoperabilidade e a tutela jurídica do exercício dos direitos subjetivos no âmbito das
limitações dos direitos de autor.
Em relação à proteção dos direitos subjetivos de natureza autoral, as Leis nº 9.609/98
e nº 9.610/98, apresentam-se como diretrizes ao exercício dos referidos direitos no controle e
vedação de condutas ilícitas perpetradas contra o titular de direito de autor em favor do propósito
de conciliar o interesse público e o direito exclusivo atribuído ao titular da obra.
Nesse panorama, surgiram inúmeras ferramentas tecnológicas para limitar o uso
pessoal dos conteúdos digitais obtidos licitamente, através das denominadas restrições ou travas
tecnológicas, ou seja, através de medidas tecnológicas de proteção aos direitos de autor.
Depreende-se que a digitalização das obras tuteladas pelo Direito de autor demanda
um tratamento legal específico que seja suficiente ao equacionamento dos interesses dos
criadores intelectuais e dos usuários das obras disponibilizadas no meio virtual, emergindo o
direito de propriedade tecnodigital.
É imprescindível a compreensão que o direito de propriedade intelectual (direito
tecnodigital) propugna um cenário onde o equilíbrio de interesses deve ser observado, para garantir
o direito de acesso da coletividade à informação e à cultura, enquanto direito fundamental, bem
como a tutela dos interesses patrimoniais e morais dos titulares de direitos de autor.
Nesse passo, entende-se a tecnologia da informática (em que a internet desempenha
papel de destaque) como meio de comunicação revolucionário responsável pela superveniência
da cibercultura e do fenômeno da digitalização.
O ponto central consubstancia-se na adaptação do direito de autor à realidade
tecnológica, por meio da aplicação de tecnologias que manipulem o acesso público ao conteúdo
das informações e conhecimentos (controle da reprodução, execução e distribuição de obras no
formato digital), abrangendo as medidas tecnológicas adotadas no ambiente virtual para o alcance
do balanceamento de interesses em jogo.
Avalia-se a virtualização do conhecimento e das informações sobre os aspectos
jurídicos da internet e a aplicação do Direito autoral no seu campo de abrangência. Inclusive sobre
o controle de utilização das obras e a disponibilização das mesmas em rede.
Os efeitos jurídicos da virtualização são identificados pelas obras digitais que têm
relação com a liberdade intelectual (enquanto prerrogativa individual do criador limitada
constitucionalmente) em que se visualiza o confronto com os demais direitos fundamentais em
tela (direitos dos usuários, por exemplo).
Vislumbra-se o movimento geral de digitalização no qual se exige a adaptação
(reconceitualização) do Direito de autor à diferença quantitativa e qualitativa da tecnologia digital
(com a mudança do paradigma tecnológico do analógico para o digital) no que concerne às
criações intelectuais desenvolvidas no campo da tecnologia informática.
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Portanto, esse ramo do Direito intelectual seria responsável pela tutela das novas
formas de utilização das obras, ante o desenvolvimento tecnológico, com base na codificação de
qualquer modalidade de obra em representação digital (armazenamento digital), na rapidez no
fluxo das informações (compartilhamento pela rede mundial de computadores) e divulgação das
obras, assim como no aparecimento de novas categorias de obras intelectuais.
3. LIMITAÇÕES AOS DIREITOS TECNODIGITAIS
O Direito, enquanto fenômeno social, criado pelo homem e para o homem, exerce um
papel fundamental no controle das atividades humanas no meio social.
Nesse contexto, em que o Direito se ocupa da tutela do exercício dos direitos
subjetivos e das relações jurídicas, tem lugar o tratamento das limitações a que se sujeita o
exercício de todos os direitos de propriedade intelectual.
Em se tratando da proteção dos direitos subjetivos intelectuais de natureza autoral,
são duas as leis ordinárias que dispõem acerca do regime jurídico aplicável a seguir expostas.
A Lei nº 9.609/1998 (Lei do Software) cujo objeto no seio da propriedade intelectual
protege o programa de computador entendido como:
a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou
codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em
máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou
equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los
funcionar de modo e para fins determinados. (art.1º, Lei nº 9.609/98).

A Lei nº 9.610/1998, Lei de Direitos Autorais (LDA) identifica os direitos autorais
como aqueles do autor e os que estejam conexos ao mesmo. Para fins legais, os direitos autorais
são vistos como bens móveis e, em âmbito contratual, são interpretados restritivamente. O
diploma legal dispõe sobre as obras intelectuais objeto de tutela, compreendendo os elementos
patrimoniais e morais dos direitos de autor.
As limitações apresentam-se nas possibilidades de utilização parcial ou integral da
obra intelectual protegida sem necessidade de prévia e expressa autorização (consentimento) do
seu criador. Isto é, seja esta autorização do próprio autor ou do titular derivado de direitos
patrimoniais de autor, segundo a terminologia autoralista isso equivale a restrições aos princípios
aplicáveis aos direitos patrimoniais de autor.
A rigor, tais limitações são entendidas como situações em que a utilização pública da
obra não estaria compreendida pelo conteúdo do direito autoral.
Na colocação de José de Oliveira Ascensão (2004, p.21) “os limites permitem
conciliar o exclusivo atribuído ao autor com o interesse público e as posições de outros titulares.
São fundamentos para a obtenção justa das finalidades do direito de autor.”
Como exemplo de limitação temporal, a Lei do Software prescreve que a tutela dos
direitos autorais patrimoniais pertinentes aos programas de computador está assegurada pelo
prazo de cinquenta anos, contados a partir do dia primeiro de janeiro do ano subsequente ao da
sua publicação, ou na ausência desta, da data de sua criação.
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Some-se a isso a exigência legal de que a utilização do programa de computador, no
território brasileiro, esteja condicionada à existência de um contrato de licença de uso, sendo
admitido o documento fiscal comprobatório da aquisição ou licenciamento de cópia. A licença é
o contrato pelo qual o autor outorga a terceiro (cessionário) o direito de explorar a obra, por tempo
determinado, sendo a autorização do titular ou cessionário, para a utilização privada da obra, nas
mesmas proporções, fixando limitação aos direitos autorais.
A Lei de Direitos Autorais também apresenta limites temporais à exclusividade da
exploração econômica dos direitos autorais patrimoniais.
A legislação autoral em vigor elenca uma série de possibilidades de reprodução lícita
de obras intelectuais, isto é, hipóteses nas quais não há violação aos direitos patrimoniais de autor.
Quanto aos preceitos normativos que dispõem sobre as limitações aos direitos de
autor os artigos 6º e 46 a 48, respectivamente, da Lei do Software e da Lei do Direito Autoral
entende-se que os mesmos são exemplificativos.
Vale dizer, as limitações extrapolam estes artigos, sendo que tal catálogo de artigos
não apresenta todas as limitações aos direitos patrimoniais de autor.
Ademais, todas as limitações preservam, em contraposição aos interesses do titular
dos direitos autorais, direitos à utilização privada da obra. Trata-se de ponto de interlocução entre
a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional. Afinal, as limitações devem ser
concebidas e interpretadas à luz dos princípios constitucionais.
Sobreleva o princípio da função social da propriedade (art. 5º, XXIII, CF), que deve
ser estendido a todos os meios de expressão ou exercício desse direito, haja vista que a função
social é capaz de condicionar o exercício dos direitos subjetivos, inclusive dos direitos
patrimoniais de autor.
Do mesmo modo, estas limitações possuem natureza dúplice, de direito e garantia,
relativos aos usuários da obras intelectuais. As limitações são instrumentos de efetivação dos
direitos fundamentais à intimidade e vida privada, cuidando-se de direitos constitucionais que não
comportam rol taxativo para sua efetivação.
Os limites aos direitos patrimoniais tecnodigitais têm relevância prática, haja vista o
propósito de efetivar direitos de ordem constitucional. Donde, tais catálogos não são rígidos,
posto que os limites aos direitos patrimoniais do autor são direitos fundamentais
constitucionalmente assegurados.
Demais disso, revela-se na normativa pátria da propriedade intelectual (fruto do
direito francês – droit d’auter) certa aproximação em face do direito norte-americano (copyright),
sendo esse processo delineado por meio da implementação de acordos internacionais no âmbito
da Organização Mundial do Comércio.1
No âmbito do copyright interessa o instituto do fair use (uso justo ou uso honrado)
que consiste numa cláusula geral de limitação ao direito de autor aplicável a situações não
1

O acordo denominado TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) ou Acordo
sobre Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC) emergiu no cenário
internacional no sentido de reconhecer a extrema importância da propriedade intelectual para o desenvolvimento
socioeconômico-cultural da humanidade.
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predeterminadas. A hipótese de violação aos direitos patrimoniais de autor é aferida de acordo
com o uso concreto da obra intelectual alheia com base em critérios construídos pela doutrina e
jurisprudência, amoldando-se com mais facilidade às inovações tecnológicas.
O sistema norte-americano leva em conta na determinação do fair use os seguintes
critérios: o propósito e natureza do uso (se é comercial ou para fins educativos e não lucrativos),
a natureza da obra, a quantidade e qualidade da utilização em relação à obra global e
principalmente a incidência da utilização (efeitos do uso) sobre o mercado atual ou potencial da
obra. (BRANCO JÚNIOR, 2007, p.71-72).
Ascensão citado por Branco Júnior (2007, p.72) afirma que apesar do sistema norteamericano ser maleável e impreciso não é contraditório com o sistema europeu, uma vez que
preserva a capacidade de adaptação aos desafios oriundos das novas condições surgidas pela
evolução tecnológica, por exemplo.
Aponta-se também para a possibilidade do uso na esfera privada para a qual não se
estende o monopólio de exploração econômica da obra intelectual no tocante às formas de
utilização da obra intelectual que se operam no âmbito reservado do indivíduo e não para o
aproveitamento coletivo.
No ambiente da internet, a interoperabilidade emerge como o mecanismo que
responde as aspirações e necessidades dos usuários, dos criadores intelectuais (titulares
originários) e também dos titulares derivados (cessionários dos direitos autorais patrimoniais).
A busca pela interoperabilidade situa-se no emprego, em sua produção, no processo
de certificação disponibilizado pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Qualquer
documento público ou particular deve ser assinado digitalmente, a partir da tecnologia da
criptografia assimétrica, sendo que a chave pública deve ser necessariamente certificada por uma
Autoridade Certificadora ligada à Autoridade Certificadora Raiz do país que, no caso é o Instituto
Nacional de Tecnologia da Informação.
No meio eletrônico (da propriedade tecnodigital) a interoperabilidade diz respeito à
efetiva confiança e segurança na integração dos processos, que possibilitem o funcionamento
conjunto e a intercompreensão entre sistemas, além da identificação dos respectivos usuários,
quando necessário, através do emprego de certificação digital.
Logo, a interoperabilidade (como expressão do interesse público no regime
jurídico da propriedade intelectual) viabiliza o processo eletrônico mediante determinados
padrões cuja aplicação ocorre tanto no plano das interfaces programas-programas quanto no
plano dos programas-equipamentos, mas também no novo cenário digital marcado pela rede
em âmbito global.
Por sua vez, a interoperabilidade é mecanismo de promoção da efetividade dos
direitos e princípios constitucionais no contexto das limitações sobreditas.
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4. ILÍCITOS AOS DIREITOS TECNODIGITAIS

Na Sociedade da Informação2 frisa-se o desenvolvimento da tecnologia da informação
e das inovações digitais. É uma sociedade intitulada informacional na qual a circulação das
informações ocorre de forma cada vez mais acentuada (maior celeridade de processamento) e
sofisticada em todos os setores da produção e do conhecimento, de sorte que as tecnologias da
informação e da comunicação oportunizam um acesso generalizado a redes de informática,
telecomunicação pessoal e coletiva, pela transferência interativa de informações em escala
mundial com lastro nessa verdadeira revolução tecnológica.
Por outro lado, ocorreu aumento expressivo da violação aos Direitos da Propriedade
Intelectual, impondo necessidade de proteção mais efetiva aos Direitos Autorais.
As novas formas de utilização das criações intelectuais suscitaram maiores situações
de ofensa aos Direitos da Propriedade Intelectual e, ao mesmo tempo, impulsionaram a criação
de novos mecanismos de proteção.
José Carlos Costa Netto explicita que “a evolução dos meios de comunicação e a
consequente diversidade e aplicação do acesso público às obras intelectuais consiste, atualmente,
no grande desafio à defesa da propriedade intelectual em todas as suas vertentes.” (COSTA
NETTO, 1998, p.17).
Diante do acentuado desenvolvimento tecnológico mundial, a pirataria é reputada
uma das modalidades mais usuais de violação aos Direitos de autor. Com efeito, os incontáveis
prejuízos econômicos aos titulares dos Direitos da Propriedade Intelectual, assim como a redução
na criação de empregos, na arrecadação de tributos e no desenvolvimento de tecnologias estão
diretamente relacionados com essa verdadeira chaga conhecida como pirataria.
A pirataria consiste na atividade de copiar ou reproduzir (sem expressa autorização
dos respectivos titulares) livros ou outros impressos em geral, gravações de sons e/ou imagens,
programas de computador, ou ainda, qualquer outro suporte físico que contenha obras intelectuais
legalmente protegidas. (GANDELMAN, 2001, p.86)
A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) define pirataria em seu
glossário como “[...] a reprodução de obras publicadas ou fonogramas por qualquer meio
adequado visando à distribuição ao público e uma reemissão de uma radiodifusão de uma pessoa
sem a correspondente autorização.” (HAMMES, 2002, p.203).
A pirataria envolve a violação de Direitos da Propriedade Industrial, de Direitos
Autorais (e, por conseguinte, de Direitos Conexos), e por fim, do software.
O alcance da pirataria no meio eletrônico, a partir da difusão de novas tecnologias
ligadas a propriedade intelectual, é evidenciado pela propagação da pirataria on line. (PAESINI,
2007, p.72).
2
A expressão “Sociedade da Informação” é associada à chamada tecnologia da informação, que ainda é conhecida
em alguns países, incluindo o Brasil, como informático, contudo, não desconsiderando as demais inovações
tecnológicas no campo das telecomunicações, por exemplo. (SANTOS, 2001, p.138)
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Ademais, no plano internacional o Brasil é signatário de vários tratados relativos à
efetivação dessa proteção, dentre os quais, a Convenção da União de Paris para a proteção da
Propriedade Industrial (Decreto nº 1.263/94), a Convenção de Berna para a proteção dos Direitos
Autorais (Decreto nº 76.905/75) e o TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
– Decreto nº 1.355/94).
O referido desenvolvimento tecnológico exige séria proteção aos Direitos da
Propriedade Intelectual em prol do incentivo da criação intelectual e do acesso aos bens culturais
e à informação pela sociedade.
O atual sistema protetivo da propriedade intelectual no Brasil não impede a o
incremento da pirataria, ao passo que o arcabouço jurídico demanda por alterações que
implementem regulamentações especificamente voltadas para o controle efetivo das novas
tecnologias.
Impõe-se a elaboração de novos mecanismos de proteção, a fim de coibir a
disseminação da pirataria e os danos advindos desta à propriedade intelectual. Isto porque, o
ambiente digital e a introdução de novas tecnologias desafiam os mecanismos de proteção
técnicos e jurídicos no âmbito do comércio eletrônico, por exemplo.
Alexandre Dias Pereira destaca as “proteções periféricas” presentes no Direito
Português pelas quais:
[...] medidas de proteção que os Estados devem tomar, em suas respectivas legislações
nacionais, contra pessoas que ponham em circulação ou estejam na posse, para fins
comerciais, ou de uma cópia de um programa de computador, ou de meios cujo único
objetivo seja facilitar a supressão não autorizada ou a neutralização de quaisquer
dispositivo técnico, eventualmente, utilizado para a proteção de um programa
(PEREIRA, 2001, p.695).

As medidas de proteção têm por finalidade o combate, na acepção anglo-saxônica,
denominado de Secondary Infringements, isto é, atos comerciais de concorrência. O referido
autor lusitano observa que a adoção dessas medidas insere no centro dos Direitos Autorais uma
lógica empresarialista. Por isso, esse conjunto de regras dos sistemas de proteção pertence mais
ao sistema copyright do que o sistema de droit d’auteur, sendo que neste último sistema a matéria
é deixada ao regime da concorrência desleal.
No entender de Alexandre Pereira, a solução perpassa pela adoção de medidas de
proteção preventivas, considerando a possibilidade de limitar a venda de aparelhos de cópia aos
utilizadores profissionais, controlando a venda dos equipamentos mediante expedição de licença
por autoridade pública competente. (PEREIRA, 2001, p.698).
Por outro lado, a utilização das medidas de proteção de forma generalizada pode
suscitar o problema da criação de “novos monopólios de informação” (PEREIRA, 2001, p.702),
acarretando sérios problemas em relação à proteção de direitos fundamentais acima referidos.
Nessa conjuntura, o direito de acesso ou o direito de controlar o acesso (accessright)
apresenta-se como mecanismo que permite “o justo equilíbrio entre o direito de propriedade e o
direito do público à informação” mediante o “controle de acesso e uso dos recursos de informação
disponibilizados na rede digital.” (SANTOS, 2001, p.160).
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Por razões didáticas, esse debate acerca da gestão eletrônica de direitos (no dizer de
Pereira) em face da pirataria demanda uma abordagem mais ampla que transcende os objetivos
do trabalho sob exame. Por sua vez, o desígnio é contextualizar o conflito de direitos envolvidos
nessa matéria que desafia a normativa aplicável ao Direito de Propriedade Intelectual na
contemporaneidade.
5. RESTRIÇÕES TECNOLÓGICAS
Do ponto de vista da política de proteção dos direitos autorais, insta examinar o uso
privado no ambiente digital diante dos avanços da tecnologia da informação e a exploração da
comunicação digital.
Acreditava-se que paralelamente ao surgimento das tecnologias de registro digitais
seriam também desenvolvidos dispositivos técnicos capazes de impedir e controlar a reprodução
de materiais registrados.
Nesse sentido, surgiu uma série de ferramentas tecnológicas por parte da indústria
cultural com o escopo de restringir o direito dos usuários quanto ao uso pessoal dos conteúdos
digitais dos produtos obtidos licitamente.
As restrições ou travas tecnológicas (medidas tecnológicas de proteção)3
correspondem a chaves criptográficas (dispositivos de codificação) inseridas nos bens culturais
digitais, atuando no reconhecimento de características tecnológicas programadas de fábrica.
No ambiente da internet a justificativa para a aplicação de medidas de proteção
supracitadas seria lastreada no fato de que o uso privado teria deixado de ser privado, tendo em
vista que os usuários finais teriam se tornado agentes intermediários destinados a redistribuir o
conteúdo das obras disponibilizadas no meio digital. (GERVAIS, 2007, p.217).
O Direito autoral (tecnodigital) perante a nova realidade tecnológica opera
igualmente em vista do necessário equilíbrio de interesses sob o qual se sustenta o Direito de
Propriedade Intelectual como um todo. Tendo-se de um lado o direito de acesso da coletividade
à informação e à cultura e do outro a tutela dos interesses patrimoniais e morais dos titulares de
direitos tecnodigitais.
É imprescindível a busca por um equilíbrio entre a legítima remuneração dos criadores
e a necessidade da democratização da tecnologia e do acesso ao conhecimento, elementos
fundamentais para a inclusão na atual sociedade da informação. No entanto, não se justifica o
abuso na utilização das restrições tecnológicas, sem respeitar os interesses dos usuários. Os
mecanismos de travas digitais (restrições tecnológicas ou TPMs/DRMs) impedem os destinatários
das obras intelectuais de utilizar um determinado produto da forma desejada, embora continue
sendo cobrado por este o mesmo preço de bens similares que não contêm esse tipo de restrição.
3

As TPMs - Technological Protection Measure (medidas tecnológicas de proteção) - correspondem a um método de
controle de acesso a materiais registrados com a utilização de meios tecnológicos, consistindo em chaves que
impedem, por exemplo, a possibilidade de cópia de pequenos trechos de um DVD para o computador ou para uma
fita VHS ou que um determinado CD possa tocar adequadamente num equipamento de som específico. Além disso,
tais medidas impedem que música adquirida em formato digital possa ser executada por outros tocadores de áudio
digital.
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Discute-se a aplicação da doutrina do fair use no ambiente digital o que certamente
ocasionaria um flagrante detrimento dos direitos autorais (tecnodigitais), porém não é possível
eliminar a função sociocultural do Direito autoral e torná-lo objeto de simples mercadoria. É
necessário avaliar criteriosamente esse embate de interesses em conflito (defesa dos interesses
particulares dos produtores de bens intelectuais em contraposição aos interesses da coletividade).
O surgimento de programas de computador que permitem às pessoas copiar arquivos
de música digital ensejou a colocação em páginas da internet desses arquivos em MP3 para que
terceiros quaisquer façam cópias em prejuízo dos titulares de direitos autorais musicais.
Por seu turno, a indústria fonográfica adotou a estratégia de ajuizar diversas ações
judiciais contra aqueles que mantivessem sites no espaço virtual com o propósito de facilitar a
localização e a troca de arquivos de música digital em formato MP3, sendo emblemático o caso
A&M Records Inc v. Napster Inc decidido em abril de 2001.
Cumpre transcrever o excerto nas palavras de Carlos Alberto Rohrmann:
Uma vez cadastrado na página da Napster, o usuário podia fazer pesquisas de arquivos
de músicas de terceiros. Após localizar determinada música de seu interesse, o usuário
podia, simplesmente, iniciar a cópia da música, pela Internet, diretamente do
computador do terceiro. Nota-se que a troca de músicas ou, mais especificamente, a
cópia das músicas não passava obrigatoriamente pelos computadores da Napster. O
serviço da Napster apenas servia de uma espécie de ponto de encontro para os
interessados em música digital. Era apenas um localizador de tais arquivos digitais de
música. [...] Todavia, a ação ajuizada pela indústria fonográfica contra a Napster, nas
cortes dos Estados Unidos, demonstrou exatamente o contrário. A Napster foi condenada
por contribuição com a contrafação e acabou sendo obrigada a fechar o seu serviço de
busca de arquivos de música pela rede. (ROHRMANN, 2005, p.222).

Não obstante o caso Napster, foram criados outros serviços de busca e de troca de
músicas em formato MP3 e de outros tipos de arquivos digitais baseados numa tecnologia
denominada de arquitetura peer-to-peer (par a par entre nós ou ponto a ponto) pela qual os
usuários são referenciados por outros internautas numa estrutura computacional de dados
conhecida como “árvore de dados” em que não há a necessidade de um computador central que
mantenha as listas de usuários. (ROHRMANN, 2005, p.223).4
Ao tratar das medidas judiciais que vêm sendo tomadas pela indústria fonográfica
contra os usuários da tecnologia peer-to-peer Carboni (2006, p.214) assevera que se cuida de uma
tentativa de manter o modelo atual de distribuição de músicas cuja base ainda é a comercialização
de suportes físicos, desconsiderando que a internet “não apenas questiona esse modelo (pelo fato
de que, nela, a distribuição de obras se dá com base na cópia), mas também pode representar um
novo meio para o autor ter a sua obra divulgada.”
Em termos práticos, essa problemática tornou-se mais preocupante com o
crescimento do acesso à internet em altas velocidades. O modo de pensar com relação aos
4

No sistema peer-to-peer um sujeito A envia um pedido para B, C e D. Estes enviam o pedido para a camada seguinte
de computadores conectados, ao passo que o arquivo procurado é localizado e uma resposta é enviada para A de
acordo com o mesmo caminho. A poderá realizar o download e capturar o arquivo diretamente por meio de uma
conexão http. A captura do arquivo poderá ocorrer por caminhos diferentes de diversos pares/colegas/peer (pontos
na rede) até mesmo em fragmentos e momentos distintos. O software KaZaA é um dos mais utilizados para a
transmissão e recepção de arquivos em peer-to-peer. (ELIAS, 2003).
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Direitos tecnodigitais exige uma reflexão sobre a fluidez dos padrões estabelecidos e conhecidos
e as soluções possíveis tanto jurídicas quanto tecnológicas a curto, médio e longo prazo.
O futuro reserva a aplicação de processos automáticos que permitam não apenas
condicionar o acesso e obter a informação sobre os direitos, mas também permitir o licenciamento
automático o que dispensaria a mediação, potencializando a difusão da obra intelectual em rede.
Nesse sentido, emerge o papel do provedor de serviços na internet que deve se
responsabilizar pela instauração do sistema de funcionamento automático de licenças
(autorizações) relativamente ao uso das obras tuteladas, gerando sistemas mecânicos de gestão
individualizada. (ASCENSÃO, 2000, p.14).
Deve-se reconhecer a importância da internet na quebra de monopólios de grandes
corporações que dominam o campo das obras intelectuais, assim como em se tratando de difusão
e acesso à cultura do usuário da população mais pobre que por meio da internet tem a
oportunidade de obter conhecimentos e informações diversas independentemente de ter ou não
condições financeiras.5
Os estudos a respeito do Direito tecnodigital são inesgotáveis, de sorte que se segue
a colocação da propriedade tecnodigital como preconizado pelo jurista português Alexandre Dias
Pereira e acompanhado pelo professor mineiro Leonardo Poli acima mencionados. Disso resulta
o entendimento induvidoso da condição desse novo ramo da propriedade intelectual é mais
condizente com a realidade tecnológica em metamorfose na reconstrução dos conceitos jurídicos
pertinentes para a formação de novas categorias jurídico-positivas.
6. RESPONSABILIDADE CIVIL
A violação ao direito intelectual ocorre tão somente quando, sem autorização prévia
e expressa do autor, um terceiro se utiliza da obra, independentemente da forma, ocasionando
prejuízo patrimonial ao autor. Logo, se a utilização não autorizada não ameaçar a exclusividade
do autor de obter vantagens patrimoniais decorrentes do uso da obra não haveria violação ao
direito patrimonial. (POLI, 2002).
Leonardo Poli (2002) compreende a utilização indevida da obra intelectual sob a ótica
da incidência do art. 159 do Código Civil de 1916 (atual art. 186 do Código Civil de 2002) que
trata da regulação do ato ilícito. Destarte, segundo o mesmo a violação ao direito patrimonial de
autor enquanto fato gerador da obrigação de indenizar configura modalidade de responsabilidade
subjetiva extracontratual.
Suscita-se a indagação se diante de certas hipóteses de violação seria qualificada a
situação jurídica como de responsabilidade contratual ou extracontratual. Noutro dizer, advém
essa controvérsia quando o agente do dano é co-contratante do titular de direito patrimonial de
autor ou do próprio criador intelectual. Impõe-se perguntar: se o causador do dano for cocontratante a responsabilidade decorreria do mero descumprimento de cláusula contratual ou
seria corolário direto da violação do direito patrimonial de autor?
5

Nessa esteira, é indubitável a contribuição trazida pelos programas sociais de inclusão digital que asseguram o
acesso à rede mundial de computadores em centros comunitários, escolas, espaços públicos, enfim, facilitando o
acesso à informação e ao conhecimento às pessoas menos favorecidas socialmente.
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Assim, para responder adequadamente essa questão é necessário distinguir com
precisão o direito patrimonial do autor emanado da exteriorização da criação e o direito de crédito
do autor em vista do seu co-contratante em decorrência do negócio jurídico contratual firmado.
(POLI, 2002).
A caracterização da violação patrimonial geradora de responsabilidade
extracontratual pressupõe que a forma de utilização indevida não esteja prevista no contrato
autoral (contrato de edição, de licença de uso etc.), posto que esse uso indevido estaria
relacionado com o vínculo jurídico inter partes diante da relação obrigacional que só vincula as
formas de utilização explicitamente autorizadas.
A responsabilidade contratual dar-se nos casos em que o contrato proíbe certa forma
de uso da obra capaz de atingir o direito de exploração econômica da criação ou se inclua dentre
as limitações ao direito patrimonial de autor. Assim, o uso que contraste com a forma de utilização
autorizada pelo contrato implica descumprimento de cláusula contratual.
Por sua vez, Poli (2002) assevera que a distinção entre responsabilidade civil
contratual ou extracontratual fulcra-se na modalidade do ato ilícito perpetrado, se absoluto ou
relativo. Se a violação resulta do descumprimento de obrigação ínsita ao negócio jurídico
estabelecido com o co-contratante afigura-se o ato ilícito relativo. Caso contrário, se a violação
incide sobre o direito patrimonial do autor, que independe da celebração do negócio jurídico, resta
evidente a figura do ato ilícito absoluto. Consoante o civilista mineiro essa identificação é de vital
relevância na repercussão do âmbito da tutela jurisdicional in casu.
As violações de cunho patrimonial aos direitos de autor e conexos são de três ordens:
contrafação no caso de reprodução de obras em base tangível ou intangível sem a anuência de
seus autores, uso desautorizado de obras de direitos de autor que não os de reprodução e os atos
tendentes a alterar direitos exclusivos dos autores. (ABRÃO, 2002, p.158).
A contrafação pode ser total ou parcial, de modo que a reprodução não autorizada ou
não paga é aquela obtida com fraude diante da realização de cópia de um ou vários exemplares
de obra literária, artística, científica ou de fonograma, incluindo o armazenamento permanente ou
temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação a ser desenvolvido (por
meios digitais, por exemplo) sem o consentimento formal do autor ou titular (art. 5º, VI, da LDA).
Para Eliane Y. Abrão (2002, p. 159) a contrafação é “o ato de reproduzir exemplares,
ou repetições, sem autorização formal de seu autor em fraude à lei.”
Quanto aos atos dirigidos a alterar os direitos exclusivos dos autores convém
mencionar os incisos do art. 107 da LDA cujas hipóteses de violação aos direitos patrimoniais
sujeitam o infrator ao pagamento de perdas e danos quando alterar, suprimir, modificar ou
inutilizar, de qualquer maneira, o seguinte: dispositivos técnicos introduzidos nos exemplares das
obras e produções protegidas para evitar ou restringir sua cópia, sinais codificados destinados a
restringir a comunicação ao público de obras, produções ou emissões protegidas, ou qualquer
informação sobre a gestão de direitos ou distribuir, importar para distribuição; emitir, comunicar
ou puser à disposição do público, sem autorização, obras, interpretações ou execuções,
exemplares de interpretações fixadas em fonogramas ou emissões, sabendo que as informações
sobre gestão de direitos, sinais codificados e dispositivos técnicos foram suprimidos ou alterados
sem autorização.
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Cumpre observar que as demais situações previstas no art. 29 da LDA são abrangidas
pelo princípio fundamental da autorização prévia e expressa do autor para utilização da obra
protegida. Logo, o descumprimento do comando legal em qualquer dos seus incisos configura
indelével violação aos direitos de índole patrimonial na seara autoral.
O tratamento das sanções no plano civil tem fundamento no enfoque delineado de
análise dos consectários legais e jurídicos dos direitos intelectuais sob a perspectiva dos direitos
de cunho patrimonial.
Diante da natureza jurídica sui generis da matéria autoralística quando ocorre alguma
violação emerge o dever jurídico de ressarcir os danos eventualmente ocasionados com
supedâneo na proteção legal da utilização econômica das obras intelectuais.
Nesse sentido, o art. 102 da LDA prevê a hipótese de apreensão de exemplares
contrafeitos (reproduzidos com fraude à lei) ou a suspensão da divulgação ou de qualquer forma
de utilização desautorizada, cabendo inclusive indenização por perdas e danos.
Ao passo que se ocorrer edição fraudulenta em relação à obra protegida o responsável
pela edição deve perder os exemplares, pagando o preço dos exemplares vendidos, de modo que
se não for possível saber o número de exemplares decorrentes de edição espúria impõe-se ao
transgressor o pagamento do valor referente a três mil exemplares, além dos apreendidos, nos
termos do art. 103 da LDA.
O art. 104 da LDA introduz inovação na seara da tutela autoral ao determinar a
responsabilidade solidária de todas as pessoas envolvidas com a reprodução ou utilização de
obras reproduzidas com fraude, englobando os adquirentes de produtos falsificados com o intento
de coibir as mazelas da censurável indústria da pirataria que tem comprometido toda a cadeia
produtiva não apenas no quesito comercial, mas também no que se refere às demais garantias dos
autores e titulares de direito autoral. (DIAS, 2000, p.53).
No âmbito cível aplicam-se medidas que são legalmente prescritas para reprimir
qualquer ato de violação ao direito autoral. Tais como a suspensão que impede a realização de
determinada transmissão ou utilização pública de obra protegida que não tenha sido autorizada,
nos termos da lei autoral.
Assim como, dentre as sanções comporta-se a aplicação da medida de interrupção na
qual a autoridade judiciária competente expede mandado judicial, a fim de cessar o uso público
desautorizado, impondo astreintes na hipótese de descumprimento da ordem judicial (tutela
inibitória), sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis.
Também é admitido o pedido de destruição dos exemplares ilícitos que tenham sido
empregados na prática de pirataria, cumulando-se com a perda (confisco) dos equipamentos que
serviram para a prática delituosa como decorrência do exame do mérito na sentença condenatória
proferida no caso concreto.
A lei autoral prevê a aplicação de obrigações de fazer aos transgressores aos direitos
protegidos sem prescindir da indenização cabível. Noutras palavras, havendo qualquer violação que
atinja a esfera moral no que diz respeito à paternidade da obra protegida, além das perdas e danos, se
o infrator for emissora de radiodifusão deverá divulgar o nome do titular de direito autoral que fora
lesado no mesmo horário em que tiver ocorrido a infração por três dias consecutivos.
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Em contrapartida, numa visão mais aberta e renovada da responsabilidade civil por
violação aos direitos tecnodigitais, inclusive, vislumbra-se que se a utilização não autorizada não
ameaça a exclusividade do autor de obter as vantagens patrimoniais decorrentes da utilização da
obra em verdade não há propriamente violação patrimonial.
Considerando que a tutela autoral não incide sobre qualquer forma de utilização da
obra, mas apenas sobre a utilização econômica da obra. Se não há prejuízo, concorrência ou
ameaça ao exclusivo de exploração econômica é livre a atividade. O uso privado é livre.
A LDA foi influenciada pelo Copyright Act norte-americano inspirado no paradigma
do liberalismo-individualismo. O direito patrimonial do autor é visto sob o prisma do liberalismo
como um poder ilimitado do autor sobre a obra, sendo que a enumeração legal é interpretada
restritivamente. Ao passo que no paradigma do Estado Democrático de Direito impõe-se a
interpretação extensiva. O direito patrimonial não pode ser visto sob o prisma exclusivo do
interesse do autor, sendo certo que seu exercício deve harmonizar-se com a função social da
propriedade intelectual. Logo, as garantias constitucionais limitam o direito patrimonial de autor.
Portanto, o requisito sobredito no tocante à utilização econômica da obra deve ser um
elemento a ser examinado quando da abordagem da responsabilidade civil na hipótese de ser
discutida violação ao direito de propriedade intelectual.
7. CONCLUSÃO
Os Direitos tecnodigitais no contexto das sociedades contemporâneas nasce do
crescente desenvolvimento tecnológico e também pela necessidade de reconhecer a importância
da tutela das expressões do espírito e da personalidade humana.
A insuficiência da tutela dos regimes jurídicos existentes quanto às obras intelectuais
diante do acentuado avanço tecnológico permite que mais violações sejam causadas por atos de
pirataria e, ao mesmo tempo, impulsionando a criação de novos mecanismos de proteção.
A interoperabilidade, dentre outros instrumentos, destaca-se como mecanismo para
permitir o adequado uso privado dos direitos tecnodigitais, e como meio de solução dos conflitos
relacionados à utilização das obras digitais.
A proteção ao uso privado harmoniza o desenvolvimento tecnológico com o
necessário incentivo da criação intelectual em face do desejado acesso aos bens culturais e à
informação pela coletividade.
Reitera-se posição já anteriormente salientada, no sentido de que devem ser
consideradas livres as atividades que não tiverem nenhuma incidência negativa na exploração
econômica das obras, bem como noutros casos que envolvam qualquer ato incapaz de prejudicar
a referida exploração da obras intelectuais.
Em suma, impõe-se a alternativa da regulamentação legal voltada às novas
tecnologias digitais e o desenvolvimento de mecanismos de proteção supracitados para orientar
todos os participantes envolvidos nesse processo tecnológico e paradigmático do Direito de
Propriedade Intelectual.
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SUMÁRIO
1. Fundamentos do Regime Jurídico do prazo prescricional
contra a Fazenda Pública. 2. Inserção do Código Civil no
regime jurídico da prescrição contra a Fazenda. 3. Natureza
Jurídica do Advogado Dativo. 4. Aplicação harmônica do art.
10 do Decreto nº 20.910/32, com o inc. III do §1º, do art. 206
do Código Civil.

1. FUNDAMENTOS DO REGIME JURÍDICO DO PRAZO PRESCRIONAL CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA
A tendência normativa contemporânea de reduzir os prazos prescricionais para
exercício das pretensões exige do jurista um novo reenquadramento da posição das pessoas
jurídicas de direito público.
Por questões históricas do nosso ordenamento jurídico, a prescrição qüinqüenal das
dívidas da Fazenda Pública pareceu uma regra tão geral e universal que era aplicada sem maiores
ilações, esquecendo-se de que sempre houve a possibilidade para adoção de prazos menores.
Destarte, o §10º, VI, do art. 178 do CC de 1916 já previa o prazo de 05 anos para
exercício da pretensão contra a Fazenda. A normatização específica pelo Decreto 20.910 de 19321
manteve o mesmo lapso temporal, inserido, todavia, regra de conformação do sistema para
aplicação de prazos especiais inferiores por legislação superveniente, como se verá.
Esse quase centenário prazo geral de cinco anos configurava verdadeira prerrogativa,
pois o Código Civil de 1916 previa como prazo geral ao particular, 20 anos para pretensão de natureza
pessoal, 15 e 10 para natureza real, no art. 177, com redação dada pela Lei nº 2.437, de 7.3.1955.
*

Procurador do Estado de Minas Gerais.
Ampliada para as autarquias e fundações pelo Decreto-lei nº 4.567/42. Aliás de se registrar que a Lei nº 9.494, de
10 de setembro de 1997, em art. 1º-C, com a redação da MP nº 2.180-35/2001, ampliou a prescrição quinqüenal, no
caso de indenização por danos, causados por prestadores de serviço público, com personalidade de direito privado.
Disposição essa ultrapassada diante da prescrição trienal do Código Civil vigente.
1
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Interessante registrar que o prazo qüinqüenal da Fazenda Pública sempre foi
respeitado pela doutrina e pela jurisprudência, mesmo que significasse uma redução de ¾ do
prazo regular do particular, a única exceção ficava para as ações de desapossamento ou limitação
de propriedade2 (natureza real)3, na qual não se permitia a aplicação do prazo menor, adotando-se
o prazo do usucapião extraordinário.
De fato, a prerrogativa de prazo qüinqüenal poderia significar a redução de 20 anos
da pretensão para 05 anos, todavia, a doutrina justificava essa disparidade no princípio da
supremacia do interesse público4, entre tantas outras prerrogativas.5
2. INSERÇÃO DO CÓDIGO CIVIL NO REGIME JURÍDICO DA PRESCRIÇÃO
CONTRA A FAZENDA E ALGUNS CASOS DE APLICAÇÃO
Os ventos do Código Civil Vigente6, todavia, trouxeram novos ares para que a
Fazenda ventilasse teses para aplicação de prazos menores.
Entre elas, aplicação da prescrição trienal para pretensão de incorporação de parcelas
remuneratórias (inc. II e V do §3º do art. 206 do CC)7, rechaçadas pelo c. STJ, com base em uma
aplicação desmedida e irrestrita do decreto de 1932, sem qualquer prequestionamento do art. 10
do mesmo decreto.
2
AgRg no Resp 618.064/BA. Rel. Min. Francisco Falcão 1ª Turma DJ 25.04.2005. Aliás, o Pleno do STF, na ADin
2.260/DF, deferiu cautelar suspendendo a eficácia da norma incluída na MP n. 2.183-2001 que fixava o prazo da ação
de indenização em cinco anos, por considerar se tratar de ação de natureza real havendo ofensa à justa e prévia
indenização, ‘o qual se aplica tanto á desapropriação direta como à indireta’.
3
Súmula 119 do STJ: “a ação de desapropriação indireta prescreve em 20 (vinte) anos”. Aliás, também interessante
registrar que a súmula mantém o seu conteúdo, todavia, o prazo, retirado da usucapião extraordinário (art. 550), agora é de
15 anos (art. 1238). Será aplicável o §único do art. 1.238 também para o poder público, reduzindo para 10 anos o prazo?
4
Confira, por todos: MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 12.ed. São Paulo:
Malheiros, 2000. p.28. JUSTEN FILHO, Marçal. Concessões de serviços públicos. São Paulo: Dialética, 1997. p. 34.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 13.ed. São Paulo: Atlas, 2001. p.64; NERY JÚNIOR,
Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. p. 47
5
Prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer (art. 188, CPC); dispensa do adiantamento de despesas
e custas processuais (art. 27, CPC) dispensa de depósito prévio na interposição de recursos (art. 1º-A, Lei nº
9.494/97); princípio da modicidade na fixação dos honorários advocatícios (art. 20, § 4º, CPC); dispensa do
pagamento de honorários advocatícios nas execuções não embargadas (art. 1º-D, Lei nº 9.494/97); prazo de trinta
dias para embargar execução (art. 730, CPC), reexame necessário (art. 475, CPC); limitação de liminares cautelares
ou satisfativas (art. 5º, Lei nº 4.348/64 e art. 1º Lei nº 8.437/92), prescricional reduzido (art. 1º, Decreto nº 20.910/32,
art. 2º, Decreto-Lei nº 4.597/42, Art. 12-C, Lei nº 9.494/97); vista pessoal na execução fiscal (art. 25 da LEF) entre
outros.
6
Até mesmo as teses do particular como aplicação da Lei Uniforme de Genebra para execução de créditos rurais (não
tributários), mas inscritos em dívida ativa (art. 1º da LEF), estão sendo novamente aventadas, mas rechaçadas,
confira: REsp 1175059, Ministro HERMAN BENJAMIN; DJe 01/12/2010; e REsp 1169666 Ministro HERMAN
BENJAMIN; DJe 04/03/2010; RET vol. 74 p. 121; Decisão: 18/02/2010
7
Analisando o adicional noturno, a tese foi rechaçada no AgRg no REsp 1027259/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 15/04/2008, DJe 12/05/2008 e no AgRg no REsp 1028433/AC, Rel. Ministro
HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2008, DJe 04/08/2008; também não aceita no
tocante à incorporação da vantagem de quintos/décimos AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.367.572 SC (2010/0199671-0), RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN;
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Destarte, como se verá, no tópico específico, a leitura do art. 10 do decreto é
obrigatória para análise de qualquer questão relacionada ao prazo prescricional contra a Fazenda
Pública.
No AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.028.433, a Fazenda Nacional argumentou8
a tese baseada na natureza jurídica da relação de fundo:
(...) é preciso levar em consideração que a mens legis do Decreto nº 20.910/32 foi reduzir
o prazo prescricional das pretensões contra a Fazenda Pública, em atenção ao interesse
público que essa representa, não sendo razoável que a norma legal instituída para
beneficiá-la passe a prejudicá-la, mormente se essa própria norma previu em seu corpo
que não exclui disposições mais favoráveis.
Importa distinguir a natureza das relações jurídicas para fins de prescrição. Sendo de
direito público, na qual a Fazenda Pública está em posição de superioridade em relação
ao particular, a prescrição deve mesmo ser a qüinqüenal do art. 1º do Decreto nº
20.910/32, sendo, porém, de direito privado, na qual a Fazenda Pública está em posição
de igualdade em relação ao particular, devendo ser a mesma que disciplinaria a relação
jurídica entre particulares, pois aí não se justifica mais o discrímen, que deve ser
favorável ao interesse público.
Na espécie, a relação jurídica é eminentemente de direito privado, pois como foi
decidido que o adicional noturno não poderia ter sido extinto, está configurado o
enriquecimento ilícito do Agravante, que, ao deixar de pagar essa vantagem, se
apropriou do respectivo valor, Quanto ao prazo trienal para exercício da pretensão de
reparação civil (inc. V do §3º do art. 206 do CC), é uma realidade, com as recentes
decisões do e. STJ, mas a divergência se mantém.

Percebe-se, nesse diapasão, que houve nítida separação da prescrição conforme a
natureza da relação jurídica. Se se a relação fosse de direito privado, poder-se-ia aplicar o prazo
do Código Civil, se a natureza fosse pública, apenas do regime do decreto.
A meu ver, a construção parece um pouco ficcional na medida em que tenta enquadrar
uma relação de natureza pública no âmbito privado idealizado. Ora, no caso acima, a relação
jurídica de fundo trata do próprio regime estatutário, sendo o ‘enriquecimento ilícito’ mero
reflexo.
O mesmo se pensaria da pretensão indenizatória decorrente da responsabilidade civil
por ato de agente do poder público contra o particular na qual incide o regime jurídico público.
Marçal Justen Filho:
“Portanto, é possível distinguir dois regimes jurídicos distintos para a responsabilidade
civil atinente à atividade administrativa. Há o regime próprio da responsabilidade civil
das pessoas de direito público, que é diferenciado em vista da incidência de princípios e
regras de direito público...”9

8

Ainda que para rechaçar no caso concreto, que envolvia reforma por incapacidade, o TRF da 4ª Região adotou a
tese (TRF 4ªR.; EDcl 0006536-53.2007.404.7107; RS; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson
Flores Lenz; Julg. 05/04/2011; DEJF 13/04/2011; p. 357). No precedente (TJSC; AC 2011.000372-5; Anchieta;
Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Volpato de Souza; Julg. 01/04/2011; DJSC 13/04/2011; p. 249) foi
aceita a prescrição trienal para o caso de análise de condições insalubres de trabalho, registrando, no corpo do v.
acórdão, que aplicava a prescrição trienal porque a questão tratava meramente de reflexos reparatórios decorrentes
do alegado dano moral.
9
Curso de direito administrativo. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 807-808.

293

THIAGO ELIAS MAUAD DE ABREU - Prescrição anual dos créditos decorrentes de arbitramento de honorários advocatícios para...

Aliás, o ponto ora exposto está justamente na umbilical existência do regime jurídico
em torno dos prazos prescricionais, com aplicação de seus princípios, determinando a aplicação
da supremacia do interesse público e das prerrogativas, impedindo que o particular tenha um
prazo inferior à pessoa jurídica de direito público.
Outra tese apresentada, agora, com melhor aceitação do c. STJ, trata da prescrição
trienal para as pretensões de reparação civil (inc. V, §3º do art. 206), com decisões monocráticas 10:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO
ART. 206, §3º, INC. V, DO NOVO CÓDIGO CIVIL. PRAZO TRIENAL.
PRECEDENTES DO STJ.
1. Na hipótese dos autos, o recorrente defende que a Comarca de Ibiá é o juízo
competente para análise dessa ação com base no documento de fls. 90/92, que demonstra
que o objeto dos autos está relacionado ao contrato administrativo firmado entre as
partes.
2. Ocorre que não é possível, em sede de recurso especial, aferir qual é o juízo
competente para essa ação com base no exame de provas, face ao óbice preconizado na
Súmula 7/STJ.
3. O entendimento jurisprudencial da 1ª Seção do STJ é no sentido de que se aplica o
art. 206, § 3º, inc. V, do CC/02, nos casos em que se requer a condenação de entes
públicos ao pagamento de indenização por danos materiais/morais. Nesse sentido:
EREsp 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.10.2009; REsp
1.137.354/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 18.9.2009.
4. Considerando que o evento danoso ocorreu em 5.8.2002 e a demanda foi ajuizada em
29.9.2006, é possível verificar que já transcorreram mais de três anos, ocorrendo a
prescrição no que se refere ao pedido de indenização por danos morais promovido pelo
ora recorrido.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(REsp 1215385/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 08/02/2011)

Tese, aliás, enfrentada e aprovada no III Congresso de Procuradorias das Capitais
Brasileiras, realizado em novembro de 2006, no Rio de Janeiro, restando aprovado o Enunciado
IV, com o seguinte teor:
"Em matéria de responsabilidade civil aplica-se às ações propostas contra a Fazenda
Pública o prazo prescricional de três anos previsto no parágrafo 3º do artigo 206 do
Código Civil de 2002, afastada a incidência do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, em
prol da supremacia do interesse público.”

A divergência para essa tese existe, aliás, com decisões monocráticas11, sempre sob o
fundamente de aplicação irrestrita do prazo qüinqüenal.
Enfim, a aceitação de prazos prescricionais menores12 do que cinco anos, em favor da
Fazenda Pública conta com a acolhida do c. STJ, pelo menos para as pretensões de reparação
civil:

10

Entre outras: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.364.269 - PR (2010/0188803-0) RELATOR: MINISTRO
ARNALDO ESTEVES LIMA;
11
RECURSO ESPECIAL Nº 1.244.759/RS (2011/0053856-3) RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
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Informativo nº 406. 7 a 11 de setembro de 2009.
Segunda Turma RESPONSABILIDADE. ESTADO. PRESCRIÇÃO.
Trata-se, na origem, de ação indenizatória lastreada na responsabilidade civil proposta
contra o Estado por viúvo e filhos de vítima fatal de disparo supostamente efetuado por
policial militar durante incursão em determinada área urbana. Assim, a questão cinge-se
em saber se, após o advento do CC/2002, o prazo prescricional para o ajuizamento de
ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido para três anos, como defende
o recorrente com suporte no art. 206, § 3º, V, do mencionado código, ou permanece em
cinco anos, conforme a norma do art. 1º do Dec. nº 20.910/1932. Isto posto, a Turma deu
provimento ao recurso ao argumento de que o legislador estatuiu a prescrição de cinco
anos em benefício do Fisco e, com o manifesto objetivo de favorecer ainda mais os entes
públicos, estipulou que, no caso de eventual existência de prazo prescricional menor a
incidir em situações específicas, o prazo quinquenal seria afastado nesse particular (art.
10 do Dec. n. 20.910/1932). O prazo prescricional de três anos relativo à pretensão de
reparação civil (art. 206, § 3º, V, do CC/2002) prevalece sobre o qüinqüênio previsto no
art. 1º do referido decreto. REsp 1.137.354-RJ, Rel. Min. Castro Meira, julgado em
8/9/2009.

Aliás, quanto aos peritos judiciais (igualmente auxiliares da justiça) o c. STJ possui
firme posição13 no sentido de aplicação do prazo anual. Interessantes decisões porque os
advogados dativos também exercem múnus público de auxiliar da justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART.
535 DO CPC. FALTA DE CONTRADIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS
DO PERITO. PRESCRIÇÃO. ART. 206, §1º, INC. III, DO CC/02.
1. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contradição autorizadora
do manejo de embargos de declaração é interna, entre as partes estruturais da decisão
embargada, e não aquela acaso existente entre o acórdão e outros julgados. Precedentes.
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que se deve aplicar o prazo
prescricional de um ano previsto no art. 206, § 1º, inc. III, do Código Civil de 2002, o
qual reitera a redação do art. 178, § 6º, inc. X, do Código Civil de 1916, à pretensão de
cobrança de honorários periciais contra a Fazenda Pública. Precedentes.
3. Recurso especial não provido.
(REsp 1211994/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 08/02/2011)

O prazo qüinqüenal é um prazo de natureza geral para as pessoas de direito público,
admitindo a lei, a doutrina e a jurisprudência prazos especiais menores, com base no art. 10 do
Decreto nº 20.910/32, in verbis:
Art. 10. O disposto nos artigos anteriores não altera as prescrições de menor prazo,
constantes, das leis e regulamentos, as quais ficam subordinadas as mesmas regras.
12

Também os Tribunais Estaduais e Federais, (TJRN; AC 2010.006662-1; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Aderson
Silvino; DJRN 18/10/2010; Pág. 18); (TRF 2ª R.; AC 482750; Proc. 2003.51.01.016935-0; Sétima Turma
Especializada; Rel. Des. Fed. Reis Friede; DEJF2 23/09/2010) TJRR; AC 0010.09.904230-0; Rel. Juiz Alexandre
Magno Magalhães; Julg. 31/08/2010; DJERR 15/09/2010); (TJRS; AC 70037224144; Constantina; Décima Câmara
Cível; Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz; Julg. 12/08/2010; DJERS 02/09/2010); (TJRS; AC 542393-24. 2010. 8.
21. 7000; Constantina; Nona Câmara Cível; Relª Desª Marilene Bonzanini Bernardi; Julg. 13/04/2011; DJERS
20/04/2011); (TJSP; APL 0128071-17.2007.8.26.0053; Ac. 4950714; São Paulo; Sétima Câmara de Direito Público;
Rel. Des. Nogueira Diefenthaler; Julg. 14/02/2011; DJESP 01/03/2011).
13
No mesmo sentido, entendo ser anual a prescrição da pretensão de cobrança de honorários periciais: RECURSO
ESPECIAL Nº 1.191.404/SP (2010/0075121-8) MINISTRA ELIANA CALMON; RECURSO ESPECIAL Nº
180.961/SP (1998/0049371-9) RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA; RESP 281432-RJ (JBCC
192/398, RT 794/231) RELATOR: MINISTRO CARLOS LBERTO MENEZES DIREITO.
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3. NATUREZA JURÍDICA DO ADVOGADO DATIVO
Quanto a nossa tese, de que os honorários do defensor dativo se submetem ao prazo
especial do Código Civil, precisamos colocar a premissa básica: a partir do momento em que é
nomeado, o advogado dativo exerce munus público, a ensejar seu enquadramento como auxiliar
da justiça.
Interessante posicionar a premissa inicial. Prescreve o art. 139 do CPC:
‘Art. 139. São auxiliares do juízo, além de outros, cujas atribuições são determinadas
pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o oficial de justiça, o perito, o
depositário, o administrador e o intérprete.’

O defensor dativo é nomeado pelo magistrado para auxiliar a prestação jurisdicional,
não tendo nenhuma relação contratual com a parte que defender.
Presta serviço em colaboração ao poder público, tendo como contraprestação
pecuniária um valor recebido pelo Estado.
Quem remunera o defensor dativo é o Estado. Confira a redação do art. 9º da nossa
Lei Estadual nº 13.169:
‘Art. 9º O pagamento de honorários previsto nesta Lei não implica vínculo empregatício
com o Estado e não dá ao advogado direitos assegurados ao servidor público, nem
mesmo à contagem de tempo como de serviço público.’

A Justiça do Trabalho analisou tecnicamente a questão:
“Os serviços executados pelo defensor dativo inserem-se na função típica estatal de
prestar assistência jurídica gratuita, prevista constitucionalmente (art. 5º, LXXIV, da
CRFB/1988), e garantida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em que pese
não haja relação estatutária entre o autor e o Estado do Paraná, uma vez que o vínculo
entre eles não decorre de realização de concurso público ou nomeação para cargo em
comissão (art. 37, II, e § 2º, da CRFB/1988), tendo o autor atuado como um auxiliar da
Justiça, exercendo um munus público (art. 139 do CPC), equipara-se a agente público.”
(TRT 9ª R.; Proc. 01920-2009-094-09-00-3; Ac. 32207-2010; Primeira Turma; Rel. Des.
Edmilson Antonio de Lima; DJPR 05/10/2010)

O exmo Sr. Des. Mauro Soares de Freitas, em processo originário de defensor dativo
de Mesquita, apesar de não aceitar a prescrição anual, deixou consignada a natureza jurídica do
defensor dativo:
“1) Por ser o defensor dativo um profissional liberal nomeado pelo juízo para exercer
função pública, consistente na assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes,
tal fato o qualifica como um particular em colaboração com o Poder Público, a este
vinculado por uma típica relação jurídico-administrativa, não havendo que se falar em
vínculo justrabalhista, dada a eventualidade do serviço e a ausência de subordinação, o
que inclusive, está expressamente consignado no art. 9º da Lei Estadual nº 13.166/99”14

Não se concorda com a conclusão final, todavia, o defensor dativo possui relação
jurídico-administrativa na medida em que há um contrato precário por tempo certo.
Mesmo julgado improcedente a reclamação, o c. STF analisou o caráter da
contratação e do regime jurídico do defensor dativo, confira trechos do voto da (Rcl 8.842/MG,
DJ 18.6.2010):
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“Embora seja dever do Estado prestar a ‘assistência integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos’ (art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição da
República), o desempenho dessa função, no caso concreto, foi atribuída ao particular de
forma episódica.
Isso, contudo, não se afigura suficiente para conferir ao Interessado a condição de
servidor público, que deve ser entendido como “a pessoa física que participa de uma
relação jurídica trabalhista de caráter não eventual com uma pessoa estatal sob regime
de direito público ou determinado por princípios de direito administrativo, investindo-se
em cargo público de natureza civil” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios
constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 59-62).
4. A nítida eventualidade da relação estabelecida entre o Estado de Minas Gerais e o
Interessado, decorrente da requisição deste pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da
Comarca de Uberaba/MG para atuar como defensor dativo, não permite seja ele tido por
servidor público, figura distinta daquela denominada pelo Reclamante e por parte de
doutrina como “particular em colaboração com a Administração” (fl. 5).

Ora, considerando que é dever do Estado prestar assistência jurídica gratuita aos que
comprovarem insuficiência, bem como, o defensor dativo é requisitado, de forma precária e com prazo
certo, pelo magistrado para atuar, ele é um particular em colaboração com a Administração e
remunerado por ela, para desempenhar uma função de natureza pública equiparada ao defensor público.
Na Rcl 8.589/MG – o Ministro Relator DIAS TOFFOLI, em Julgamento datado de
10/06/2010, expressamente consignou que:
“Ressalta-se que não existe vínculo administrativo entre as partes, pois o advogado
dativo apenas atua como um auxiliar da justiça, desempenhando um munus público,
razão porque não há falar em incompetência desta Justiça para exame da controvérsia.
Nesse sentido, o artigo 9º da citada Lei nº 13.166/99 expressamente institui que:
‘Art. 9º O pagamento de honorários previsto nesta Lei não implica vínculo empregatício
com o Estado e não dá ao advogado direitos assegurados ao servidor público, nem
mesmo à contagem de tempo como de serviço público.’”

Igualmente na Rcl 8.539 MC/MG – com julgamento em 30/07/2009, a Ministra
Relatora CÁRMEN LÚCIA, cujo conhecimento em Direito Administrativo é notório, apesar de
indeferir a reclamação, consignou no seu voto:
“O ora Interessado foi nomeado pelo Juízo da Comarca de Muzambinho/MG para atuar
como advogado dativo de Aline Pires Bueno na Ação de Alimentos n. 0441.08.0116821. O desempenho desse múnus público não parece, neste momento processual, ser
suficiente para atribuir ao ora Interessado a condição de servidor público, condição essa
essencial para o reconhecimento do alegado descumprimento da Medida Cautelar na
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.”

Não é servidor público, mas agente público em colaboração com o Poder Público.
Destarte, para bem frisar a natureza de função pública do defensor, sua destituição
decorre de ato do magistrado, sem prejuízo da vontade particular de constituir outro advogado,
caso constate desídia ou dolo no exercício do múnus público.
É bem diferente a contratação de advogado particular por ato voluntário do particular
da decisão do magistrado que nomeia defensor dativo, repare bem que a nomeação não depende
de ato do beneficiário.
14

(TJMG; APCV 0106699-13.2008.8.13.0417; Mesquita; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Mauro Soares de Freitas;
Julg. 02/12/2010; DJEMG 12/01/2011)
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O advogado dativo possui natureza jurídica de agente público, classificado como
particular em colaboração com o Poder Público.
4. APLICAÇÃO HARMÔNICA DO ART. 10 DO DECRETO Nº 20.910/32, COM O INC.
III, DO §1º, DO ART. 206 DO CÓDIGO CIVIL
Pois bem, acentuado que o dativo é auxiliar da justiça, a rigor, é de se aplicar o regime
jurídico do Decreto nº 20.910/32, com a prerrogativa inerente da Fazenda Pública ao prazo menor
previsto no art. 206, § 1º, III, do Código Civil15, in verbis:
Art. 10. O disposto nos artigos anteriores não altera as prescrições de menor prazo,
constantes, das leis e regulamentos, as quais ficam subordinadas as mesmas regras.
Art. 206. Prescreve:
§ 1º Em um ano: (...)
III - a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e
peritos, pela percepção de emolumentos, custas e honorários;

Em precedente específico do TRT de Minas Gerais:
EMENTA: HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PRESCRIÇÃO ANUAL - COM A AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA TRAZIDA
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004, A RELAÇÃO ESTABELECIDA
ENTRE O ADVOGADO DATIVO E O ESTADO É UMA RELAÇÃO DE
TRABALHO TÍPICA, QUE SE INSERE NO INCISO I, DO ARTIGO 114 DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ATRAINDO A OMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO PARA O EXAME E JULGAMENTO DA MATÉRIA. AS CERTIDÕES
EXPEDIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO QUE DIZEM RESPEITO
AOS CRÉDITOS DO ADVOGADO DATIVO, ADVINDOS DOS HONORÁRIOS
ARBITRADOS E APROVADOS NAS DECISÕES JUDICIAIS, SÃO TÍTULOS
EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS, ENQUADRANDO-SE NA EXPRESSÃO DO
ARTIGO 585 DO CPC, INCISO V, "CRÉDITO DE SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA,
PERITO, DE INTÉRPRETE, OU DE TRADUTOR, QUANDO AS CUSTAS,
EMOLUMENTOS OU HONORÁRIOS FOREM APROVADOS POR DECISÃO
JUDICIAL". A ELES SE APLICA A REGRA DO ARTIGO 206, §1º, III DO NOVO
CÓDIGO CIVIL, POIS A PRETENSÃO "DOS TABELIÃES, AUXILIARES DA
JUSTIÇA, SERVENTUÁRIOS JUDICIAIS, ÁRBITROS E PERITOS, PELA
PERCEPÇÃO DE EMOLUMENTOS, CUSTAS E HONORÁRIOS" PRESCREVE EM
1 (UM) ANO, PRAZO ESTE QUE JÁ VINHA FIXADO NO §6º, VIII, DO ANTIGO
CÓDIGO CIVIL DE 1916, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE COGITAR DA
REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. (TRTMG, 00761-2006-068-03-00-3 RO, 07/06/2007, ANTÔNIO FERNANDO
GUIMARÃES.)

Sob pena de inversão da estrutura do ordenamento jurídico que preservar o princípio
da supremacia do interesse público, incorporado pelo art. 10 do Decreto nº 20.910/32, o prazo
15

Aliás, de se registrar que o §6º, X, do art. 178 do Código Civil de 1916 previa prazo especial de 1 ano para cobrança
de honorários advocatícios.
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prescricional para as pessoas de direito privado não pode ser inferior ao prazo prescricional para
as pessoas de direito público.
O defensor dativo é um particular que exerce uma função pública como colaborador
da prestação jurisdicional, portanto, possui a natureza jurídica de auxiliar da justiça, ou na
classificação mais comum, particular em colaboração ao poder público.
Definida a natureza jurídica do defensor dativo e posicionada a questão do art. 10 do
Decreto nº 20.910/32 conclui-se que o inc. III, do §1º, do art. 206 do Código Civil vigente é
aplicável para todas as pretensões de cobrança de honorários.
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O Advogado-Geral Adjunto do Estado, Dr. Roney Luiz Torres Alves da Silva,
proferiu no Parecer abaixo o seguinte despacho:
“Aprovo.
Em 03.06.2011.”
PROCEDÊNCIA:
INTERESSADO:
NÚMERO:
DATA:
ASSUNTO:

Procuradoria de Obrigações da Advocacia-Geral do Estado
Estado de Minas Gerais
15.090
3 de junho de 2011.
Tribunal de Contas da União. Função administrativa de controle. Prazo
máximo para exercício. Princípios da segurança jurídica e da duração
razoável do processo. Divergências doutrinárias e jurisprudenciais.
Exercício extemporâneo evidente. Inadmissibilidade. Ausência do dever de
ressarcir. Controle responsivo das Cortes de Contas. Princípios da
prevenção e precaução.

RELATÓRIO
Trata-se de expediente encaminhado pela Procuradora-Chefe da Procuradoria de
Obrigações ao Advogado-Geral Adjunto do Estado de Minas Gerais, a propósito do prazo
prescricional para o Tribunal de Contas condenar ente público a devolver recursos recebidos em
razão de convênio.
Denota-se da promoção aviada pelo Procurador do Estado Diógenes Baleeiro Neto ter sido
ajuizada ação cautelar no STF em face da decisão exarada pelo TCU no processo TC 004953/1992-4,
com obtenção de liminar na Corte Suprema, já tendo sido providenciada a ação principal. Esclareceu-se
que foi invocada “a prescrição da pretensão da União e do INCRA, haja vista que o Estado somente veio
a ser citado no processo administrativo mais de dez anos após o fim do prazo para prestação de contas
previsto nos termos aditivos do convênio”, sendo aplicável o prazo do Decreto nº 20.910/32, em
cumprimento ao princípio da isonomia. Reforçando a fundamentação aduzida, “Foram colacionados
precedentes jurisprudenciais do STF que tratavam especificamente dos efeitos da prescrição sobre os
processos de contas que tenham por objeto o exame dos atos concessivos de benefícios previdenciários”.
Em face da escassez de manifestação doutrinária e jurisprudencial específica sobre a
matéria, o expediente foi regularmente distribuído e submetido a exame, a fim de que sejam
balizadas futuras manifestações do Estado.
É o breve relatório, passo a opinar.
PARECER
1. O TRIBUNAL DE CONTAS E O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA DE
CONTROLE
O Tribunal de Contas é um dos órgãos encarregados de exercer a atividade de controle
como mecanismo capaz de promover a licitude dos comportamentos públicos. A atuação das
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Cortes de Contas afigura-se como meio próprio à busca da economicidade, da eficiência na gestão
administrativa e da regularidade nos comportamentos estatais, “ensejando novos paradigmas de
titularidade como interesses difusos ou interesses da própria coletividade”. (FERNANDES, Jorge
Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 1.ed., 2.tir. Belo
Horizonte: Fórum, 2003. p. 36-37)
Para tanto, a Constituição da República estabeleceu como competência do Tribunal
de Contas a emissão de parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Chefe do
Executivo; o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens
e valores públicos da Administração direta e indireta e, ainda, de que resulte prejuízo ao erário;
aplicação das sanções previstas em lei aos responsáveis das ilegalidades; fixação de prazo para o
órgão ou entidade adotar providências necessárias ao exato cumprimento do ordenamento,
sustando a execução do ato, se não atendido. Nesse sentido já ensinava Hely Lopes Meirelles
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo. 30.ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 685) e
analisa, com especificidade, Edmir Netto de Araújo (ARAÚJO, Edmir Netto. Curso de direito
administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 1140-1141).
A inserção do Tribunal de Contas no sistema constitucional de distribuição de
competências deu-se com o reconhecimento de que se trata de órgão público especializado e auxiliar
do Legislativo no exercício do controle externo das finanças públicas. Dentre as competências
constitucionais, destaca-se a sua tarefa de aferir a juridicidade administrativa no uso e guarda do
patrimônio público, assegurando correta execução orçamentária e excluindo comportamentos
prejudiciais ao erário. Não se trata de controle meramente formal do cumprimento de procedimentos
e formalidades especiais, mas de fiscalização capaz de aferir a adequação no uso dos recursos e bens
públicos. O status conferido pela Constituição de 1988 ao Tribunal de Contas, com independência
administrativa e financeira, bem como prerrogativas e vantagens reconhecidas aos seus membros, é
proporcional à seriedade do munus que lhe foi imposto.
Assevera Luciano Ferraz que o Tribunal de Contas
“comparece como um complexo orgânico (despersonalizado) aplicado ao exercício de
função constitucionalmente assentada, própria, de natureza administrativa, consoante
nosso entendimento. Obviamente, é-lhe atribuído o exercício de função estatal, na
qualidade de órgão integrante da estrutura do Estado.
Entretanto, por força de suas peculiaridades institucionais, consagradas pela própria
Constituição, o Tribunal de Contas não se subordina a qualquer órgão superior.”
(FERRAZ, Luciano de Araújo. Controle da administração pública: elementos para a
compreensão dos Tribunais de Contas. Belo Horizonte: Mandamentos, 1999, p. 139-140)

Não sendo considerado um poder, certo é que “Estruturalmente (do ponto de vista
orgânico), o Tribunal de Contas integra o Poder Legislativo”, lhe sendo assegurada ampla
autonomia e exercício de competências exclusivas, donde resulta a sua caracterização como
“órgão de relevância constitucional” (FERRAZ, Luciano de Araújo. Controle da administração
pública: elementos para a compreensão dos Tribunais de Contas, op. cit., p. 141-142, 209).
Também Eduardo Lobo Botelho Gualazzi, valendo-se do ensinamento de Hely Lopes no sentido
de que “não exercendo funções legislativas, nem judiciais, o Tribunal de Contas só pode ser
classificado como órgão administrativo independente, de cooperação com o Poder Legislativo na
fiscalização financeira e orçamentária, consoante suas atribuições constitucionais”, conclui:
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“Assim, pode-se definir o Tribunal de Contas, no Brasil, como o órgão administrativo
parajudicial, funcionalmente autônomo, cuja função consiste em exercer, de ofício, o
controle externo, fático e jurídico, sobre a execução financeiro-orçamentária, em face
dos três Poderes do Estado, sem a definitividade jurisdicional.” (GUALAZZI, Eduardo
Lobo Botelho. Regime Jurídico dos Tribunais de Contas. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1992. p. 185, 187)

No contexto delineado, é importante frisar que o Tribunal de Contas exerce a função
administrativa de controle. Nessa tarefa, como todo órgão que exerce competência administrativa,
material ou fiscalizatória, submete-se a prazos máximos nos quais deve cumprir suas atribuições.
Afinal, o Tribunal de Contas é um órgão que, malgrado independente administrativa e
financeiramente, integra a pessoa federativa (União ou Estado-membro) e se sujeita a lapso
temporal em que, de modo razoável, lhe incumbe realizar as atribuições previstas no
ordenamento. A importância de observar um período máximo para o exercício do controle
reafirma-se principalmente quando se trata de fiscalização posterior incidente sobre atos que
implicaram consequências em esferas subjetivas de cidadãos diversos.
A propósito da natureza da atividade administrativa, a doutrina clássica pontuava que:
a) administrar é aplicar a lei de ofício; b) os atos administrativos realizam o direito pela
individualização das regras gerais e abstratas constitutivas do direito positivo; c) a Administração
satisfaz necessidades palpáveis materializadas nos serviços públicos. (FAGUNDES, Miguel
Seabra. O contrôle dos atos administrativos pelo poder judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 1957.
p. 17, 21 e 23) Embora seja certo que o Tribunal de Contas não aplica lei de ofício para satisfação
das necessidades coletivas mediante prestação de serviços públicos, não há dúvida que fiscaliza
a adequada execução dos deveres públicos pelos órgãos dos Poderes do Estado e de todos aqueles
que estão sob sua jurisdição. Referida tarefa consubstancia atividade administrativa, na
perspectiva ampla que atualmente se lhe é dada. Confira-se a lição de Luciano Ferraz:
“Administrar é exercer atividade destinada a fins diretos e específicos, orientados por
uma decisão de poder. A atividade de administração pública tem como endereço único a
satisfação dos interesses coletivos, consubstanciados nos programas de governo traçados
pelos órgãos legislativos. Em substância, administrar é: prever (traçar programa de
ação), organizar (constituir o organismo), comandar (dirigir, direcionar o pessoal),
coordenar (harmonizar atos e esforços) e controlar (velar para que tudo ocorra de acordo
com as regras estabelecidas e as ordens dadas.
(...)
Todas as atribuições do Tribunal de Contas têm natureza administrativa. Coerente com
a conclusão de que o ato final do exercício da função administrativa é ato administrativo,
pode-se verificar essa assertiva.
(...) A fiscalização de convênios e congêneres tem como ato final a decisão (ato
administrativo) sobre a regularidade do instrumento e da destinação do recurso.”
(FERRAZ, Luciano. Controle da administração pública: elementos para a compreensão
dos Tribunais de Contas. Belo Horizonte: Mandamentos, 1999. p. 207-208, 210)

Na mesma linha de raciocínio, Marcia Pelegrini considera que as decisões dos
Tribunais de Contas, inclusive as decorrentes do artigo 71, II da CF, “têm natureza meramente
administrativa, podendo ser revista pelo Poder Judiciário, por força do princípio da unidade de
jurisdição adotada pelo sistema constitucional brasileiro. (...) Cumpre destacar que a natureza de
seus atos não se confunde com sua função. Em nosso entendimento seus atos são de natureza
administrativa pelas razões que já consignamos adrede, mas sua função é a de controle”.
(PELEGRINI, Marcia. A prescrição da pretensão ressarcitória do Estado – Exegese do artigo 37,
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parágrafo 5º da Constituição Federal e aplicabilidade no exercício da função controladora
exercida pelos Tribunais de Contas. Fórum Administrativo – Direito Público. Belo Horizonte,
a.10, n.112, jun.2010, p.14-15)
Destarte, embora se reconheça ser tormentosa a fixação da natureza jurídica dos
Tribunais de Contas, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, reconhece-se natureza
administrativa à atividade de controle por ele exercida. Observe-se que, nesse sentido, ao decidir
o REsp nº 1.032.732-CE, o STJ, seguindo entendimento do STF reconheceu que a atividade
fiscalizadora do Tribunal de Contas e os seus atos decisórios têm natureza técnico-administrativa,
excluído o caráter jurisdicional (REsp nº 1.032.732-CE, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJe
de 03.12.2009). De fato, o direito brasileiro não adotou como paradigma do controle o
contencioso administrativo com origem na França, não se reconhecendo às decisões dos Tribunais
de Contas o atributo da coisa julgada.
Sendo atividade administrativa de controle, as competências do Tribunal de Contas
devem ser exercidas dentro de um prazo máximo, visto que a decadência e a prescrição são a
regra no ramo do direito público, em razão do postulado da paz social e da segurança jurídica;
trata-se de institutos pétreos com assento constitucional que não podem ser excluídos em face dos
órgãos de controle externo.
Vem ganhando força na sociedade e na própria estrutura do Poder Público o
inconformismo com a inércia relativa ao exercício das competências estatais, sejam elas
executórias ou de controle. Não há dúvida que a doutrina colaborou significativamente para
construir os fundamentos com base em que se impõe o célere dever de agir dos órgãos dos
diversos Poderes. Tornou-se evidente que, por vezes, a omissão e o atraso no cumprimento do
dever, inclusive na obrigação relativa à função de controle, podem trazer conseqüências tão ou
mais desastrosas que eventual atuação irregular. Neste contexto, o que se impõe é uma atuação
tempestiva e legítima, por meio dos órgãos encarregados da função de controle, sob pena de
inobservância de postulados constitucionais basilares.
2. O TEMPO COMO LIMITE AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONTROLE À LUZ
DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO
PROCESSO
É preciso admitir, preliminarmente, que a segurança é uma necessidade cada vez mais
acentuada, mormente diante de tantas e céleres mudanças como as enfrentadas pela sociedade do
século XXI. Conforme ensina Juarez Freitas, “Por mais incertas que sejam as circunstâncias da
vida, esta somente se torna racionalmente experimentável se houver um horizonte de
previsibilidade estatal, em que a entropia ceda lugar à organização, ao método, à fundamentação
(...) É que, sem estabilidade, a justiça não se afirma, carecendo do alicerce da ação estatal, que há
de ser inspiradora dos laços de coesão, permanência e de respeitabilidade mútua.” (FREITAS,
Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. São Paulo: Malheiros,
1997. p. 76)
A demanda por estabilidade impõe, de modo crescente, também sobre os órgãos de
controle o dever de ação tempestiva. Segundo Rafael Valim, “a plenitude do princípio da
segurança jurídica no direito administrativo se alcança através de mecanismos que assegurem a
certeza na atribuição e no exercício das competências administrativas e a estabilidade das
situações e relações jurídico-administrativas.” (VALIM, Rafael. O princípio da segurança
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jurídica no direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 68) Com efeito, é
posição doutrinária assente que “A segurança jurídica está relacionada a questões de ordem
objetiva, como garantia de estabilidade e firmeza de orientações”, pelo que se trata de um
principal geral que “deve estar presente em todos os atos do Poder Público, sejam de natureza
jurisdicional, legislativa ou administrativa.” (SILVA, Clarissa Sampaio. Limites à invalidação dos
atos administrativos. São Paulo: Max Limonad, 2001. p. 86)
Frise-se que a Emenda Constitucional nº 45/04 deixou expresso no artigo 5º,
LXXVIII da Constituição da República o direito à duração razoável do processo administrativo
ou judicial (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Assim sendo, a celeridade e
a adoção de medidas tempestivas e adequadas ao processo administrativo de controle são
imperativos próprios do Estado Democrático de Direito.
A passagem do tempo não é elemento que o ordenamento jurídico despreza, sendo o
excesso na duração de um procedimento administrativo fato capaz de gerar ou de extinguir
direitos ou obrigações. Como ensina Paulo Otero, o tempo desempenha em Direto Administrativo
“um papel de facto gerador do ‘esquecimento’ de situações jurídicas contrárias ou conformes à
legalidade jurídico-positiva, modificando e invertendo o seu sentido ou os seus efeitos”, ao que
acresce:
“Verifica-se que o decurso do tempo (i) permite a consolidação jurídica de situações de
facto criadas à margem do Direito e cuja duração se arrasta no tempo ou, em termos
semelhantes, (ii) pode determinar a extinção de posições jurídicas tituladas e válidas pelo
seu simples não exercício durante certo tempo. Em ambas as hipóteses, a ordem jurídica
como que ‘esquece’, respectivamente, a invalidade subjacente à situação de facto ou a
validade da situação jurídica agora extinta, passando a reconhecer efeitos válidos à
primeira hipótese e a negá-los à segunda.” (OTERO, Paulo. Legalidade e administração
pública:o sentido da vinculação administrativa à juridicidade. Reimpressão da ed. 2003.
Coimbra: Almedina, 2007. p. 1069)

Nessa perspectiva, admite-se a extinção ou destruição daquilo que a ordem jurídica
fixa conforme a legalidade, edificando o que muitas vezes seria desconforme com a juridicidade,
como resultado do decurso do tempo:
“Em qualquer das situações, envolvendo o decurso do tempo a aquisição ou a extinção
de posições jurídicas – ou, como é mais natural, ambas as hipóteses, simultaneamente,
em relação aos sujeitos envolvidos -, encontra-se subjacente uma especial protecção
conferida pela ordem jurídica à necessidade social e aos valores da certeza, da
segurança, da confiança e da própria justiça nas situações jurídicas, tutelando-se a
aparência de uma situação de facto que, apesar de poder ser contrária ao Direito – e
sendo-o, muitas vezes -, se entende justificar ‘apagar’ ou fazer ‘esquecer’ a legalidade
normalmente aplicável ou aquela que decorreria da ausência de ponderação do factor
tempo.” (OTERO, Paulo. Legalidade e administração pública: o sentido da vinculação
administrativa à juridicidade, op. cit., p. 1070)

Destarte, mesmo atos administrativos inválidos estabilizam-se, notadamente quando
ampliativos de esferas subjetivas sociais, sendo clara a pertinência de permanecer situação
benéfica a interesses hierarquicamente superiores aos residentes na norma invocada.
Não cabe, portanto, que se pretenda a incidência exclusiva da legalidade restrita como
único parâmetro da atividade de controle, sendo necessário reconhecer eventuais tensões e
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antinomias entre normas, inclusive de natureza principiológica, com solução orientada pela
adequação ao interesse público. Nas palavras de Juarez Freitas é preciso repensar o Direito
Administrativo no objetivo “de realizar um controle verdadeiramente capaz de oferecer vida à
combinação e à complementação dos princípios, mais se reforçando a perspectiva de uma
Administração voltada para o público consumidor de seus serviços e detentor do Poder, não
simples destinatário.” (FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios
fundamentais, op. cit., p. 96) Reconhece-se, assim, a possibilidade de tensão conflitual entre
princípios como o da segurança jurídica e o da legalidade, devendo-se ponderar em cada situação
aquele cuja primazia se impõe à luz das normas e das peculiaridades administrativas em questão.
De tal análise complexa, relativa aos pilares de sustentação do Estado de Direito (segurança
jurídica e legalidade) é que surgirá a compreensão da juridicidade própria diante da realidade em
questão.
Essa tarefa implica reflexão sobre a razoabilidade de, a qualquer momento, uma Corte
de Contas desconstituir circunstâncias que nasceram de comportamentos públicos, mesmo se da
prática dos atos em questão já decorreram dez, quinze ou vinte anos. Não se ignore a
possibilidade dessas situações concretas terem se originado situações ampliativas de direito de
membros da sociedade, o que dá nova perspectiva à recomposição da legalidade violada, à luz da
justiça e da equidade. Não se desconheça que “o tempo é fator fundamental nas relações jurídicas.
Tem o poder de apaziguar, superar contendas e arrostar nulidades”, sendo certo que “a segurança
jurídica sobrepõe-se a qualquer outro interesse. Sobre ser fator de segurança é também fator de
pacificação.” (STOCO, Rui. Revisão dos atos administrativos após o decurso do prazo de cinco
anos (a questão da preclusão temporal). Revista dos Tribunais, a. 98, n. 886, p.47, ago. 2004)
A questão temporal se coloca, pois, como decorrência da própria segurança jurídica,
fazendo-se necessário perquirir se um órgão controlador pode a qualquer tempo, invalidar
comportamentos públicos, de modo a suprimir efeitos e produzir um estado inexistente na
realidade administrativa até então, determinando ressarcimento subseqüente, sem evidência clara
de prejuízo. Para enfrentar tal questionamento, é mister considerar que a atividade controladora,
nas suas diversas modalidades, deve ser, antes de mais nada, principiologicamente orientada,
“pois qualquer disposição apenas pode alcançar o seu plexo e culminante esclarecimento
em confronto com os princípios máximos alojados na Lei Maior. Assim, toda a
legislação derivada, especialmente a infraconstitucional e os atos infra-legais, deve ser
lida sob o prisma dos princípios fundamentais da Constituição, almejando-se plena
conformidade ou adequação valorativa da norma com os princípios, nunca o contrário,
se se quiser a efetividade da dimensão publicista do processo interpretativo.” (FREITAS,
Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais, op. cit., p. 95)

Ao tratar especificamente da função de controle, a doutrina frisa ser inviável que
essa atividade possa exceder a limites protetivos do cidadão, entre eles o da segurança jurídica
(MOURÃO, Licurgo. Prescrição e decadência: emanações do princípio da segurança jurídica
nos processos sob a jurisdição dos Tribunais de Contas. Fórum Administrativo – Direito
Público. Belo Horizonte, a.9, n.102, p. 9, ago. 2009) No mesmo diapasão, a professora Marcia
Pelegrini assevera:
“Os indivíduos não devem permanecer por períodos de tempo excessivamente longos no
aguardo do deslinde de processos administrativos instaurados para as mais variadas
finalidades, inclusive no âmbito da função de controle exercida pelos Tribunais de
Contas. Essa situação, além de permitir que as pendências fiquem em aberto impedindo
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a consolidação dos direitos, implica invariavelmente em prejuízo ao direito de defesa na
medida em que a passagem do tempo dificulta a obtenção e resgate de informações
necessárias aos esclarecimentos pertinentes.” (PELEGRINI, Marcia. A prescrição da
pretensão ressarcitória do Estado, op. cit., p.10).

Há especial interesse de ordem pública no afastamento das incertezas possível em
razão da função de controle exercida pelas Cortes de Contas, tendo em vista o potencial de
atingimento sobre a existência e eficácia de direitos que interessam à sociedade sob um prisma
coletivo e individual. Essa compreensão é que embasa institutos como o da prescrição e da
decadência, sendo certo que “atuando a Administração Pública sob a égide de um ordenamento
jurídico que não tolera a eternização dos conflitos, absurdo seria supor que ela não esteja sujeita
a prazos”, donde resulta clara a necessidade de reconhecer o fator tempo como fundamental da
vida humana, administrativa e em sociedade. (SILVA, Clarissa Sampaio. Limites à invalidação
dos atos administrativos, op. cit., p. 92) Outra não é a posição de Rui Stoco ao analisar que o
Decreto Federal nº 20.910/32 fixa prazo prescricional de cinco anos para as ações ajuizadas
contra pessoas jurídicas de direito público: “Ora, se o particular em face da Administração ou de
qualquer outra pessoa, só pode agir e pleitear dentro de determinado tempo, não há justificativa
e significado que também àquela não deva se impor o mesmo critério.” (STOCO, Rui. Revisão
dos atos administrativos após o decurso do prazo de cinco anos (a questão da preclusão temporal),
op. cit., p.45)
Não é razoável supor que há prazo máximo para a Administração rever seus próprios
atos e para terceiros irem a juízo invocando ilegalidade administrativa, mas que não há lapso
temporal para o exercício de atividade de controle pelos Tribunais de Contas, mormente se se
considerar a amplitude que lhe foi outorgada pela Constituição da República. Se o particular e a
Administração que praticou determinado ato só podem agir e pleitear algo dentro de determinado
período, inclusive na seara judicial, é injustificável não impor o mesmo limite a quem exerce o
controle externo das contas públicas, com ampla competência destrutiva e construtiva referente
aos comportamentos estatais e interesses de terceiros.
Nessa porfia, Ana Maria Goffi Scartezzini sustenta a impossibilidade de o Tribunal de
Contas determinar à Administração Pública a revisão de ato inquinado quando já operada a
decadência do direito de revê-lo pela própria Administração, mormente quando do ato de controle
pode resultar restrição ou supressão de direitos. (apud PELEGRINI, Marcia. A prescrição da
pretensão ressarcitória do Estado, op. cit., p.17)
Se a indeterminação e a perpetuidade da competência da própria Administração rever
seus atos “ad eternum” já foi causa de verdadeiro caos para cidadãos, órgãos e servidores
públicos, hoje vivemos grave instabilidade jurídica, sofrida inclusive pelo Estado, em razão da
pretensão de exercício do controle externo sem quaisquer limitações temporais. É preciso fazer
prevalecer a segurança jurídica nas diversas atividades estatais, qualquer que seja sua natureza:
administrativa concreta ou administrativa de controle.
Administrador e controlador não podem, de modo traumático, anos depois, frustrar as
consequências estáveis resultantes de comportamentos públicos, impondo efeitos orçamentários
graves e insuportáveis por entes estatais. A atuação da Administração Pública, inclusive dos
agentes fiscalizadores, deve ser sempre marcada por uma pauta previsível, em tempo razoável,
não havendo lugar para rompantes, inércias ou surpresas desarrazoadas. Submisso ao princípio da
juridicidade, conformador da segurança jurídica, o Estado deve observar prazos razoáveis de
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atuação, mormente quando determinado comportamento pode resultar em retroatividade
destrutiva e construtiva capaz de comprometer interesses de ente federativo e da própria
sociedade.
Ao interpretar as decisões do Supremo Tribunal Federal relativamente às significações
atribuídas ao princípio da segurança jurídica, Judith Martins Costa reconhece que a Corte Suprema
o traduz como o fenômeno em razão do qual cabe Estado, no contexto social complexo,
multiforme, instável e conflitual, promover a garantia dos variados mecanismos de realização dos
direitos e das legítimas expectativas geradas. (MARTINS COSTA, Judith. Almiro do Couto e Silva
e a re-significação do princípio da segurança jurídica na relação entre o estado e os cidadãos. In:
ÁVILA, Humberto (Org.). Fundamentos do Estado de direito: estudos em homenagem ao
professor Almiro do Couto e Silva. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 130, 132 e 146)
Quando dois entes federativos firmam convênio e estabelecem prazo para
prestação de contas, em razão do princípio da segurança jurídica, o Direito repele que
situações decorrentes desse vínculo fiquem eternamente pendentes, o que implica limitação
temporal ao exercício da autotutela administrativa e do controle externo pelas Cortes de
Contas. Não se pode admitir que, depois de uma década, uma das pessoas federativas seja
acionada pelo Tribunal de Contas para que sejam desconstituídas situações e devolvidos
recursos, sem prova de prejuízo manifesto na espécie.
Confiram-se, na mesma linha de raciocínio, os esclarecimentos do Auditor e
Conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Minas Gerais Licurgo Mourão:
“Conforme dito alhures, verificando tratar-se de assuntos sujeitos ao Controle Externo
autuados há muitos anos, sendo certo ainda que não foi realizada a citação válida dos
responsáveis ou interessados e nem foi praticado qualquer outro ato com vistas à
instrução processual, impõe-se a aplicação do instituto da prescrição às pretensões
punitiva e corretiva das Cortes de Contas, apurando-se responsabilidades de quem lhe
deu causa.
Ainda, considerando todo o exposto, ao cumprir o seu mister, não seria razoável que o
Tribunal de contas, a fim de alcançar a efetividade no controle externo da gestão pública,
promovesse a citação das partes interessadas ou a realização de diligência para a juntada
de documentos, objetivando o saneamento destes autos, haja vista a ineficácia, por
extemporânea, a nosso ver, dessas medidas.” (MOURÃO, Licurgo. Prescrição e
decadência: emanações do princípio da segurança jurídica nos processos sob a jurisdição
dos Tribunais de Contas. op. cit., p. 13)

Especificamente quanto à atuação das Cortes de Contas, a doutrina reconhece ser
comum a existência de processos autuados há muitos anos, aguardando exame de legalidade de
convênios, termos aditivos e instrumentos congêneres:
“Não obstante o lapso temporal transcorrido, verifica-se eventualmente a não realização
de inspeção relativa aos respectivos fatos ou a inexistência de citação válida dos
interessados. Ou seja, estariam prescritas as pretensões que emanam de seu direito de
fiscalizar, quais sejam: a de agir, expedindo determinações positivas e negativas
(pretensão corretiva); a de punir ilícitos no âmbito de sua competência (pretensão
punitiva); e a de apurar danos ao erário (pretensão reparatória). (...)
Há de se registrar que o protrair dos anos torna a análise formal ineficaz, uma vez que
os efeitos jurídicos dos ajustes firmados já se exauriram, além do que a reunião de
elementos probantes torna-se onerosa e, não raro, revela-se frustrada.” (MOURÃO,
Licurgo. Prescrição e decadência: emanações do princípio da segurança jurídica nos
processos sob a jurisdição dos Tribunais de Contas, op. cit., p. 10 e 18)
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A adequação de tais ponderações à presente hipótese exsurge clara conforme resulta
das especificidades da realidade administrativa em comento.
3. DAS PECULIARIDADES DA REALIDADE PERTINENTE AO CONVÊNIO
CRT/MG/3006/87
Denota-se da documentação e das peças processuais acostadas ao presente expediente
que o Estado de Minas Gerais e o INCRA firmaram o convênio CRT/MG/3006/87, em 13 de maio
de 1987, para o desenvolvimento de ações conjuntas e coordenadas para execução do Plano
Regional de Reforma Agrária (PRRA) e implementação do Programa Básico de Assentamento de
Trabalhadores Rurais. O Estado de Minas Gerais, então administrado pelo ex-governador Newton
Cardoso, e devidamente autorizado por termos aditivos, empregou parte das verbas que lhe foram
repassadas com base no convênio na melhoria da infraestrutura de comunidades rurais atingidas
por situação de calamidade, notadamente no Vale do Jequitinhonha, uma das regiões mais pobres
e carentes do país.
Não obstante a aprovação das contas pelo INCRA, instaurou-se Tomada de Contas
Especial (TC 004.953/1992-4) e, em 05 de junho de 2002, o Tribunal de Contas da União proferiu
o acórdão nº 206/2002 julgando irregulares as contas prestadas pelo Governador, à época, Sr.
Newton Cardoso, aplicando-lhe multa no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) e
determinando a citação do Estado de Minas Gerais. Opostos embargos declaratórios pelo exgovernador, estes foram acolhidos, para que se considerassem insubsistentes alguns itens do
acórdão nº 206/2002, sendo determinada a realização de novo julgamento pelo Tribunal, que, em
08 de dezembro de 2004, proferiu o acórdão nº 2009/2004 em que decidiu:
- julgar irregulares as contas prestadas pelo Governador, à época, Sr. Newton Cardoso,
aplicando-lhe multa no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais);
- condenar o Estado de Minas Gerais ao recolhimento aos cofres do INCRA de valores
que lhe foram repassados em razão do convênio – montante que, atualizado pelo TCU
até 19 de janeiro deste ano, corresponde a R$ 29.621.806,73 (vinte e nove milhões
seiscentos e vinte e um mil oitocentos e seis reais e setenta e três centavos).

Frise-se que o Convênio entre o Estado e o INCRA fora celebrado em 13 de maio de
1987. Posteriormente, foram firmados oito termos aditivos. O Termo Aditivo nº 03/88, em sua
Cláusula Quarta, item 4.7., previa o prazo máximo de trinta dias para a prestação de contas dos
recursos recebidos. O oitavo termo aditivo, ao seu turno, prorrogava o prazo do convênio até 31
de dezembro de 1990. Assim, embora tenha havido aprovação das contas prestadas, tem-se o dia
30 de janeiro de 1991 como marco inicial do prazo de que dispunha a União para aplicar ao
Estado de Minas Gerais sanções decorrentes da incorreta aplicação dos recursos recebidos em
razão do aludido Convênio. Ocorre que o demandante somente veio a ser citado, no procedimento
de Tomada de Contas, no dia 24 de julho de 2002, precisamente 11 anos, 05 meses e 24 dias após
o início do prazo.
Insta reiterar que até 24 de julho de 2002, não houve a prática de qualquer ato que
possa ser considerado como um marco interruptivo de tal prazo. A Tomada de Contas Especial nº
TC 004.953/1992-4, da sua instauração até a prolação do acórdão proferido pelo TCU em 05 de
junho de 2002, considerava como sujeito passivo o Sr. Newton Cardoso, já na condição de exgovernador, bem como o Sr. Benedito Sebastião dos Santos, na qualidade de ex-Coordenador
Estadual de Defesa Civil. Até então, nenhuma notificação havia sido dirigida ao Estado de Minas
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Gerais, que foi surpreendido, onze anos depois, com um mandado de citação, recebido por sua
então Procuradora-Geral, hoje Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha. Ora, é absolutamente
despido de razoabilidade exigir, do ente público Estado de Minas Gerais, com mais de uma
década de atraso, uma dívida decorrente da gestão dos recursos por um ex-Governador. Isso
principalmente em se considerando que ao ente federativo não foi oportunizada a produção das
provas aptas a demonstrar a regularidade das contas rejeitadas pelo TCU.
Nos estritos termos em que o Estado de Minas Gerais aduziu perante o Supremo
Tribunal Federal, o TCU o condenou pela utilização de recursos que lhe foram repassados pelo
INCRA em razão do Convênio nº CRT/MG/3006/87, e posteriores termos aditivos, com
finalidade supostamente diversa da prevista. O Tribunal de Contas entendeu que não foram
executados quaisquer serviços em áreas de assentamento do INCRA no território mineiro que
deveriam ser beneficiadas com as verbas repassadas ao Estado de Minas Gerais. No entanto, o
emprego de verbas em finalidades que não eram exatamente as previstas no instrumento original,
foi posteriormente autorizado por meio de termos aditivos, com anuência do INCRA e do
Ministério da Agricultura.
Previa a cláusula primeira do Primeiro Termo Aditivo que “O Estado de Minas Gerais
desenvolverá nas áreas de assentamento de famílias beneficiadas pelo PNRA, um programa
básico de infra-estrutura com a perfuração de poços artesianos comunitários, construção de
cisternas rurais, bem como a distribuição de cestas básicas de alimentos à população carente.” O
segundo termo aditivo, por sua vez, continha a previsão de que “O presente Termo Aditivo tem
por finalidade adquirir, através da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais de
carros-pipas, cujo objetivo é beneficiar as famílias de assentados nas áreas abrangidas pelo
PNRA.” O terceiro termo aditivo previu, ainda, o seguinte: “Constitui objeto do presente Termo
Aditivo a construção e/ou melhoramento de estradas vicinais, em Projetos de Assentamento e/ou
Colonização, conforme programação preparada e aprovada pelo MIRAD, através de seus órgãos
técnicos.” Posteriormente, foram celebrados oito termos aditivos, sendo que o sétimo continha a
seguinte previsão:
“Este Termo Aditivo tem como objetivo alterar finalidades descritas na CLÁUSULA
PRIMEIRA, do 1º Termo Aditivo, possibilitando ao presente executar a construção e/ou
melhoramento de estradas vicinais, em projetos de assentamento e/ou colonização, bem
como a aquisição de 03 (três) Patrulhas Motomecanizadas, a fim de dotá-los de infraestrutura adequada ao desenvolvimento rural.”

O TCU considerou que os termos aditivos continham um desvio de finalidade, que,
na realidade, não houve. As verbas foram empregadas naquilo que representa a finalidade maior
do ajuste – melhorias na infraestrutura e nas condições sócio-econômicas das comunidades rurais
atingidas pela seca. Tem-se, portanto, que não houve o alegado desvio de finalidade – atingiu-se
o escopo maior, que é o interesse público, pois a aplicação das verbas guardou coerência com a
natureza da aplicação inicialmente prevista.
O próprio Tribunal de Contas da União, já assentou que “Embora tenha havido desvio
de objeto na aplicação dos recursos públicos, julga-se as contas regulares, com ressalvas, dando
quitação aos responsáveis, se restou constatada a ausência de locupletamento e o efetivo
atendimento do interesse da população local” (Acórdão nº 1.424/2008, 2ª Câmara do TCU). Não
foi em outro sentido o entendimento exarado no Acórdão nº 1.121/2008, da 1ª Câmara da Corte
de Contas da União:
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“Julga-se regulares com ressalva as contas quando, nada obstante o descumprimento do
plano de trabalho, restar comprovado que os recursos do convênio foram integralmente
aplicados no seu objeto e em prol da comunidade.” (Acórdão nº 1.121/2008, 1ª Câmara
do TCU)

Inviável, assim, pretender devolução de parcela empregada em finalidade pública,
com base em alegada inobservância de objetivo inicialmente conveniado, se evidente a
conformidade com aditivo firmado de modo regular e o atendimento de interesse da comunidade
local. A estabilização decorrente do emprego dos recursos impõe-se pelo significativo decurso do
tempo e por não ser razoável a invalidação irrefletida de comportamento estatal, com
determinação de devolução imediata de montante vultoso, ausente comprovação de desvio de
poder na espécie.
4. PRAZOS MÁXIMOS DE ATUAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS
Sobre o lapso temporal máximo para atuação do Tribunal de Contas, tem-se
significativa divergência, senão vejamos:
O Tribunal de Contas a União já entendeu pela inaplicabilidade dos prazos
prescricionais e decadenciais consagrados na legislação federal à sua atividade de controle. Na
Decisão nº 1.020/2000, relatada pelo Ministro Marcos Vinícius Vilaça, o Pleno do TCU
consignou a inaplicabilidade de normas dessa natureza previstas na Lei Federal nº 9.784/99, à
atividade de controle externo da Administração, ao fundamento de que a Corte de Contas não
estaria exercendo função administrativa em sentido estrito. Referido posicionamento foi reiterado
em mais de uma oportunidade excluindo a natureza punitiva da atividade do TCU, com o
conseqüente afastamento de prazos decadenciais pertinentes ao exercício do poder de polícia
(Acórdãos nº 71/2000, 248/2000 e 61/2003, Pleno do TCU)
Identificam-se, entretanto, manifestações doutrinárias em sentido contrário,
atribuindo natureza administrativa à função de controle dos Tribunais de Contas, com
entendimento de que é preciso definir prazo máximo para o seu exercício. Aqueles que criticam
a ausência prescrição ou decadência quando do controle externo lembram que, se a própria
administração não pode invalidar comportamento anterior em razão da estabilização pelo tempo,
o mesmo ocorre relativamente ao controle externo como o efetuado pelo Tribunal de Contas,
sendo mister observar a segurança jurídica na espécie.
De modo amplo, o doutrinador Romeu Felipe Bacellar Filho pontua que “nem sempre
será imprescindível o escoamento do prazo prescricional (ou decadencial) para que se reconheça
a estabilização do ato administrativo”, ao que acrescenta:
“Há casos em que a conjugação dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da
moralidade administrativa constituirão uma ‘barreira ao dever de invalidar’ o ato
viciado. São as hipóteses em que o ato administrativo amplia direitos ou concede
benefícios ao cidadão, e nas quais já tiver decorrido um período de tempo capaz de
consolidar situações jurídicas.” (BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. A estabilidade do
ato administrativo criador de direitos à luz dos princípios da moralidade, da segurança
jurídica e da boa-fé. Revista de Direito Administrativo & Constitucional. Belo
Horizonte, a.10, n.40, p. 300, abr./jun. 2010)

De tais ponderações resultam dois possíveis entendimentos opostos: um que defende
a ausência de prazos decadenciais e prescricionais sobre a função exercida pelos Tribunais de
Contas, legitimando a possibilidade infinita de manifestação do referido órgão controlador; outro
313

PARECERES, NOTAS JURÍDICAS E PEÇAS PROCESSUAIS

que, independente de prazo prescricional ou decadencial específico, vale-se do princípio da
segurança jurídica para estabilizar comportamentos públicos, o que serviria de impedimento para
a atuação das Cortes de Contas. Entre tais extremos, há posições que buscam estabelecer, de
modo objetivo, qual seria o prazo máximo para atuação dos Tribunais de Contas, no controle da
juridicidade dos comportamentos públicos.
Ao tentar delimitar esse lapso temporal máximo, uma primeira corrente entende
incidir o período de 10 (dez) anos, por força da regra geral consagrada no artigo 205 do Código
Civil, incidente quando ausente norma específica de direito público de prescrição ou decadência.
A ausência de norma específica que estabeleça tempo para o TCU exercer a atividade
controladora implicaria, atualmente, observância do prazo decenal.
Uma segunda corrente defende ser de 05 (cinco) anos tal prazo, identificando-se dois
fundamentos diversos para o referido entendimento. Um primeiro argumento sustenta que o
princípio da isonomia estende a prescrição quinquenal do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 ao
lapso temporal máximo de atividade administrativa de controle que resulte em invalidação
destrutiva e construtiva na realidade administrativa. Afinal, se o particular tem cinco anos para se
insurgir contra a Administração na defesa dos seus direitos pessoais, por força do artigo 1º do
Decreto nº 20.910/32, o órgão de controle não poderia ter prazo maior para atuar e atingir o
comportamento público, com eficácia destrutiva e negativa para a Administração e cidadãos.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal já assentou que “O lapso prescricional
qüinqüenal estabelecido em favor da Fazenda Pública pelo Decreto nº 20.910/32 decorre de uma
opção legislativa e alcança toda e qualquer ação, seja qual for a sua natureza.” (Apelação Cível
nº 3407494, Acórdão nº 75650, rel. Des. Getúlio M. Oliveira, TJDF, DOU de 05.04.2005, p.
4.196). Nesse sentido, tem-se julgados do TCU do Pleno (Acórdãos 71/00 e 248/00), da 1ª
Câmara (Acórdãos nº 1727/2003, 1905/03, 904/03 e 2.584/03), bem como da 2ª Câmara
(Acórdãos nº 8/97, 11/98 e 05/03). Em igual sentido, Rui Stoco invoca o princípio da simetria,
tendo em vista que o prazo outorgado ao particular para acionar a Fazenda Pública no Decreto nº
20.910/32. (STOCO, Rui. Revisão dos atos administrativos após o decurso do prazo de cinco anos
(a questão da preclusão temporal), op. cit., p. 46-47)
Um outro fundamento para a segunda corrente que defende prazos quinquenais
invoca a generalidade das regras de direito público, determinantes do lapso de cinco anos para o
exercício de diversas prerrogativas e direitos. Diversas regras serviriam de justificativa para
estabelecer o prazo de cinco anos como máximo para o controle dos Tribunais de Contas,
destacando-se: prazo de cinco anos para cobrança de créditos tributários fixado no CTN, prazo
prescricional também de cinco anos fixado na Lei nº 8.429 para os casos de improbidade
administrativa (artigo 23), prescrição quinquenal estabelecida na Lei de Ação Popular (artigo 21),
bem como a decadência em cinco anos para a Administração Federal rever atos ilegais fixada no
artigo 54 da Lei nº 9.784/99, dentre outras. O Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o REsp nº
406.545-SP, aplicou analogicamente em ação civil pública o prazo quinquenal estabelecido no
artigo 21 da Lei nº 4.717/65 (Lei de Ação Popular), porquanto “ubi eadem ratio ibi eadem legis
dispositio” (REsp nº 406.545-SP, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, RSTJ, v.169, p. 214). É
Marcia Pelegrini quem extrai de julgados do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a
lei federal de processo administrativo tem aplicação subsidiária em seus procedimentos, não só
no que diz respeito às garantias processuais, mas também no aspecto relacionado ao prazo
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decadencial, destacando o MS nº 26.782-8, rel. Min. Cezar Peluso, DJU de 22.02.2008 e o MS nº
26.363-6-DF, rel. Min. Marco Aurélio, DJU de 17.12.2007. (PELEGRINI, Marcia. A prescrição
da pretensão ressarcitória do Estado, op. cit., p.18)
Ainda se vislumbra uma terceira posição segundo a qual, em cada realidade, o
princípio da proporcionalidade evidenciará o prazo máximo razoável para a atividade de controle.
Atentando para as especificidades concretas serão ponderadas as exigências de legalidade estrita
e de segurança jurídica, de modo a definir o prazo máximo de atuação tempestiva para os
Tribunais de Contas.
Considerando os mencionados posicionamentos, extrai-se o entendimento majoritário
de que o fato das leis orgânicas das Cortes de Contas não estabelecerem, de forma expressa, prazo
máximo para sua atuação não significa legitimidade do exercício da função de controle “ad
infinitum”, incidindo necessariamente termo final para a referida atividade. Denota-se, outrossim,
que a maioria da doutrina e inúmeros julgados sustentam o prazo quinquenal de prescrição com
fulcro no princípio da isonomia, a partir do lapso temporal de cinco anos previsto no artigo 1º do
Decreto Federal nº 20.910/32. Confira-se, a propósito, jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça: Agravo Regimental no REsp nº 1.236.866-RS, rel. Min. Hamilton Carvalhido, 1ª Turma
do STJ, DJe de 13.04.2011; Agravo Regimental no REsp nº 1.153.654-SP, rel. Min. Benedito
Gonçalves, 1ª Turma do STJ, DJe de 09.12.2010)
Na hipótese em comento, observe-se que, em relação ao Estado de Minas Gerais,
nenhuma conduta foi tomada entre o início do período em que a fiscalização relativa ao convênio
tornou-se possível (30.01.1991) e a citação ocorrida em 24.07.2002. Passados mais de 11 (onze)
anos e inexistente qualquer causa interruptiva, tem-se claro que expirou o prazo para atuação da
Corte de Contas, ausente hipótese que autorize se falar em ressarcimento no caso.
Seja considerando o prazo de prescrição quinquenal conforme orientação que se
consolida majoritária, seja considerando-o decenal ou em cumprimento aos limites do que se
afigura proporcional na realidade específica, é certo que, quando da citação do Estado de Minas
Gerais em 2002, já havia expirado o lapso temporal máximo dentro do qual seria cabível controle
externo pelos órgãos competentes. Qualquer das orientações doutrinárias evidencia, portanto, a
intempestividade da atuação do TCU.
Também Licurgo Mourão assevera que, sem embargo da polêmica acerca do prazo
prescricional ser decenal (em analogia com as normas de Direito Privado) ou qüinqüenal (em
analogia com as demais normas de Direito Público), cabe observar entendimento que aponta novo
paradigma,
“qual seja, o de assegurar, nos processos de controle exercido pelo Tribunal de Contas, a
aplicação dos princípios da segurança jurídica, da economicidade, consubstanciado na
equação custo-benefício – da eficiência e da razoabilidade e, notadamente, o da
celeridade, estampado no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República de 1988,
acrescentado pela EC nº 45 (...) Nos casos em concreto, há que se verificar se nos
processos sob análise operou-se a prescrição suscitada, seja tomando por parâmetro o
critério qüinqüenal publicista, seja utilizando-se o prazo decenal do Código Civil, até que
a polêmica seja dirimida e a depender do livre convencimento fundamentado de cada
julgador.” (MOURÃO, Licurgo. Prescrição e decadência: emanações do princípio da
segurança jurídica nos processos sob a jurisdição dos Tribunais de Contas, op. cit., p. 15)

Em caso semelhante ao ora em discussão, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas de
315

PARECERES, NOTAS JURÍDICAS E PEÇAS PROCESSUAIS

Minas Gerais assentou nos autos do Processo nº 101.215, relatado pelo então Conselheiro Simão
Pedro Toledo:
“O tempo decorrido desde a autuação dos processos nesta Corte até a presente data, sem
nenhuma citação ou intimação ao jurisdicionado, dificulta a obtenção de documentação
comprobatória por parte do responsável, inviabilizando a comprovação da regular
aplicação dos recursos recebidos.
Em consequência e ao fundamento da segurança jurídica, não seria possível a
condenação de qualquer gestor por omissão ou emissão de outro juízo sobre estes atos
após mais de uma década da ocorrência dos fatos.
Diante de todo o exposto e considerando a ausência de análise técnica preliminar ou de
citação válida ou a prática de outro ato interruptivo da prescrição e, ainda, a constatação
de que os atos de gestão em exame foram praticados há mais de 10 (dez) anos, voto pela
aplicação do instituto da prescrição e consequente extinção dos processos, com
resolução de mérito, ao fundamento do disposto no§ 7º, artigo 76 da Constituição do
Estado de Minas Gerais e no inciso IV, artigo 269 do Código de Processo Civil.”
(julgamento realizado em 02.09.2008)

Não foi outra a posição da 1ª Câmara do TCEMG que, em sessão realizada em
25.09.2008, deparou-se com controle de execução iniciado 10 (dez) anos depois de firmado o
instrumento contratual, com determinação de diligência para complementação de informações
prestadas anteriormente:
“Isso, pergunta-se, é racionável? Evidente que não!
E mais, convém ressaltar que não estaria garantida a efetividade do controle exercido por
esta instituição haja vista que tais processos foram enviados e autuados sem observância
de critérios e condições que possibilitariam a efetiva análise técnica, seja de forma
simultânea ou a posteriori, que transparecesse uma fiscalização eficaz.
Lado outro, a Emenda à Constituição da República de n. 45, inovando a ordem jurídicoprocessual, assegurou, nas esferas judicial e administrativa, a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5º, LXXVIII).
Com efeito, pode-se inferir que o decurso de prazo existente entre a celebração dos
referidos instrumentos e um possível julgamento por esta Corte de Contas, além de não
se conformar com a mencionada garantia constitucional, representa medida inóxia,
comprometendo os resultados que se busca alcançar no controle externo da gestão
pública, pois, como repisado, não vislumbro razoabilidade na citação das partes
interessadas, nem na realização de diligência para a juntada de documentos e/ou razões
de justificativas, visando ao exame técnico inicial apenas formal.”

Não há dúvida, portanto, quanto à impossibilidade de o TCU, mais de uma década
depois, citar o Estado de Minas Gerais para fins de controle externo do convênio
CRT/MG/3006/87, exarando condenação sem fundamento nos pressupostos indispensáveis.
Observe-se que o Supremo Tribunal Federal já afastou atos de controle da Corte de
Contas que veio atuar somente sete anos depois de praticado ato administrativo ampliativo da
esfera de um beneficiado. Com efeito, o STF manteve ato de aposentadoria objeto de controle
pelo TCU após sete anos de inércia (MS nº 24.448-8-DF), no bojo do qual se assentou: “Em
situações que tais é até intuitivo que a manifestação desse órgão constitucional de controle
externo há de se formalizar em tempo que não desborde das pautas elementares da razoabilidade.”
Não foi em sentido diverso o entendimento exarado no Mandado de Segurança nº 25.552-8.
Também o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o transcurso de quase vinte anos após a
efetivação indevida de servidores públicos “tornou a situação irreversível, convalidando os seus
efeitos, em apreço ao postulado da segurança jurídica”. (MS nº 25.652-PB)
316

DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n. 1/2, Jan./Dez., 2011

Se em relação a atos ampliativos de direitos com repercussões estritamente
individuais os Tribunais Superiores vem fixando a impossibilidade de atuação extemporânea das
Cortes de Contas, com muito mais razão há de se observar tal limite em matéria de
comportamentos estatais concretizadores de políticas públicas adotadas em situação de
calamidade pública. Trata-se de realidade que atrai a estabilização como um dever, até mesmo em
atenção à supremacia do interesse social.
Ao tratar do dever do Estado ser leal e responsável, pondera Rafael Valim:
“A preocupação com a estabilidade emerge com grande intensidade no direito
administrativo com a consagração do Estado Social de Direito, no bojo do qual se
introduz a idéia de atos ampliativos, concedentes de vantagens em favor dos
administrados, de cuja singularidade de regime jurídico derivará a criação de novos
mecanismos para defesa do administrado, bem como a difusão, no âmbito do direito
administrativo, de institutos outrora tipicamente privatísticos, como são o direito
adquirido e o ato jurídico perfeito.” (VALIM, Rafael. O princípio da segurança jurídica
no direito administrativo brasileiro, op. cit., p. 104)

Os efeitos das ações estatais relativas ao convênio CRT/MG/3006/87 deixam evidente
a necessidade de estabilização, em atenção à própria supremacia dos interesses da sociedade.
5. A PRESCRITIBILIDADE E A AUSÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR PELO
CUMPRIMENTO DA FINALIDADE PÚBLICA NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
Ao fiscalizar, é possível a identificação de prejuízo causado ao interesse público,
mediante identificação de desvio no emprego das verbas públicas. Contudo, para se falar em
ressarcimento, é mister que haja prova do dano causado, com elementos suficientes para vincular
a ação de um agente público ao prejuízo imposto ao erário. Indenizar é a obrigação de “tornar
indene”, vale dizer, “indene de prejuízo”. Se não há prova clara de prejuízo ao interesse público,
inviável falar-se em dever de ressarcimento. No caso em exame, tem-se atendida a finalidade
pública, porquanto satisfeitas necessidades urgentes, decorrentes de estado de calamidade, na
região do Vale do Jequitinhonha. Nenhum vício se identifica no atendimento de bens jurídicos que
deveriam de fato ser protegidos e supridos em situação de calamidade pública. Não se está a
defender comportamentos ilegais, mas a compreensão da legalidade como atendimento, inclusive,
das finalidades públicas, numa perspectiva ampla da noção de juridicidade. Os aditivos firmados
ao convênio originário representaram instrumento de consecução das competências públicas, com
atendimento de necessidades sociais então existentes. Nesse contexto, impõe-se uma
compreensão finalista da conduta administrativa, sedimentando o equilíbrio entre a atividade
estatal e o bem comum. Não há que se falar, pois, em ressarcimento. Consequentemente,
igualmente inadmissível falar em incidência da parte final do artigo 37, § 5º da Constituição,
apenas cabível se há parcela a ser ressarcida, comprovadamente.
No caso em questão, não há falar em locupletamento ilícito, como já se evidenciou no
item 3, tendo em vista os fatos evidenciados pelo Estado na ação principal ajuizada perante o
Supremo Tribunal Federal. Não se comprovou desvio, nem o desatendimento a finalidade maior
da celebração do convênio. Outrossim, eventual desatendimento dos termos iniciais no que se
refere a questões pontuais, sem que se desvie da sua finalidade precípua, devem resultar, tãosomente, na cominação de penalidade pecuniária ao gestor responsável – no caso, o exgovernador Newton Cardoso – e não na condenação do Estado na restituição à União de recursos
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aplicados em benefício de comunidades carentes. Mesmo se evidente locupletamento ilícito ou
desvio de finalidade, as sanções decorrentes dessas condutas ilícitas (sejam elas de natureza
punitiva ou indenizatória) devem ser imputadas ao gestor, e não ao ente público.
O art. 71 da Constituição Federal, ao definir a competência do Tribunal de Contas da
União, dispõe competir à referida Corte “julgar as contas dos administradores e demais
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas
as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles
que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário
público” (inciso II), bem como “aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou
irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações,
multa proporcional ao dano causado ao erário” (inciso VIII). Ora, quando a Lei Maior se refere a
julgar, inclui, como sujeitos a tal julgamento, apenas os gestores dos valores públicos. Não
compete ao TCU julgar as pessoas jurídicas de direito público em nome das quais os gestores
praticaram as supostas irregularidades (que, “in casu”, sequer ocorreram, conforme já se
elucidou). O mesmo vale para o inciso VIII, que contempla a aplicação de penalidades
pecuniárias e outras sanções aos agentes públicos responsáveis, jamais aos entes públicos.
Notificar o Estado de Minas Gerais onze anos depois do início do prazo para controle
externo e condená-lo por suposto erro de gestão cometido há mais de vinte anos por um exGovernador equivale a punir a coletividade – em grande parte composta hoje por pessoas que
ainda não gozavam de plenos direitos políticos ou sequer eram nascidas à época - por um fato
imputável apenas ao antigo gestor, o que se revelaria absurdo e contrário aos mais comezinhos
princípios de direito público.
Prevalece, destarte, o emprego público dado às verbas do convênio em razão do
estado de necessidade experimentado pelo nordeste de Minas Gerais à época, em desfavor da
investigação formalística, contrária à ampla defesa e à razoabilidade, aduzida pela Corte de
Contas. Neste caso, a estabilização e a exclusão do dever de indenizar afiguram-se não somente
cabíveis, mas condição necessária à preservação da juridicidade, tendo em vista as exigências de
proporcionalidade, segurança jurídica e instrumentalidade administrativa.
Ademais, ressalvado entendimento pessoal em sentido contrário, reconhece-se ser
cada vez mais significativo o número de julgados e de doutrinadores que sustentam a
prescritibilidade das ações de ressarcimento civil. Conforme aduziu Celso Antônio Bandeira de
Mello na 26ª edição da sua obra, publicada no ano de 2010, o entendimento da imprescritibilidade
das ações de ressarcimento deixa óbvio o desacerto da solução normativa. “Com efeito, em tal
caso, os herdeiros de quem estivesse incurso na hipótese poderiam ser acionados pelo Estado
mesmo decorridas algumas gerações, o que geraria a mais radical insegurança jurídica.” Estaria
consagrada a minimização ou eliminação prática do direito de defesa, pois ninguém guarda
documentação por prazo além do razoável. Entendendo que a Constituição não pode abonar
resultados contrários ao direito de defesa, frisa a imprescritibilidade do artigo 5º, LII e LXIV em
matéria penal, situações em que não se eternizam, pois não ultrapassam uma vida. O sentido que
teria o artigo 37, § 5º seria o de separar os prazos de prescrição do ilícito propriamente, isto é
penal ou administrativo, dos prazos de ações de responsabilidade, que não terão porque
obrigatoriamente coincidir. “Assim, a ressalva para as ações de ressarcimento significa que terão
prazos autônomos em relação aos que a lei estabelecer para as responsabilidades administrativa e
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penal.” Conclui o professor Celso Antônio, portanto, serem os prazos prescricionais nas ações de
ressarcimento de cinco anos, quando não houver má-fé e dez anos, no caso de má-fé, contados a
partir do término do mandato do governante em cujo período foi praticado o ato danoso.
(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 27.ed. São Paulo:
Malheiros, 2010, p. 1.048, 1.064-1.065)
O argumento basilar, suficiente para o combate da regra da imprescritibilidade seria,
entretanto, a incidência do princípio da ampla defesa, uma vez que podem ser cobradas
explicações em face dos seus atos como agente público após significativo lapso temporal:
“Se passagem do tempo muitas vezes torna impossível ao cidadão provar seus direitos
perante o Poder Público, quando mais se defender de acusações (considerando,
inclusive, o princípio da presunção de inocência). Deve-se ponderar, ainda, que a
imposição da prescritibilidade mesmo nos casos de ressarcimento não favorece a
impunidade. A Administração tem o dever de cobrar, mas tem um tempo pra isso. E este
tempo é, inclusive, um marco para que os responsáveis pela apuração da
responsabilidade e ingresso com as ações de ressarcimento efetivamente cumpram com
a sua obrigação, sob pena de eles estarem cometendo uma falta. Se não têm prazo, tais
responsáveis jamais estarão em mora. Disso resulta a necessidade de extração de
interpretações equilibradas do sistema jurídico a partir de alocação de um senso de
razoabilidade na leitura dos dispositivos constitucionais e no próprio conceito de
interesse público incidente. Conceito este que precisa compreender uma interpretação
extensiva da ampla defesa, a partir de suas condições concretas de realização probatória.
Afinal, os sujeitos, seus filhos, seus netos, não podem ficar eternamente a mercê de
investidas administrativas. Ou seja, a ampla defesa é incompatível com a eternidade. E
isso não é só uma questão de segurança jurídica ou de garantia de direitos ou interesses
particulares. É uma questão de justiça inerente ao interesse público primário. A adoção
da tese da prescritibilidade das ações de ressarcimento é um caso bastante ilustrativo,
portanto, para exemplificar como a defesa do princípio da supremacia do interesse
público não promove qualquer desconsideração da esfera de direitos fundamentais.
(GABARDO, Emerson. Interesse público e subsidiariedade: o Estado e a sociedade civil
para além do bem e do mal. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 312-314)

Também Marcia Pelegrini defende que a interpretação razoável do artigo 37, § 5º da
CF é a de que o constituinte não pretendeu tornar imprescritíveis as ações de ressarcimento,
estando a imprescritibilidade restrita a duas hipóteses: crime de racismo (artigo 5º , XLII) de ação
de grupos armados, civis ou militares (artigo 5º, XLIV). “Todas as demais situações que não
encontram previsão expressa, devem seguir os princípios constitucionais, vetores de sua
interpretação.” A citada professora afirma, especificamente em relação à Corte de Contas:
“Por isso, independentemente da existência de dano ao erário a ser ressarcido, pela
lógica de tudo que foi consignado acerca do conteúdo da segurança jurídica e da
inviabilidade de os indivíduos permanecerem perpetuamente sujeitos à revisão de atos
praticados, cujos efeitos já se estabilizaram no tempo, a Corte de Contas no exercício da
função controladora também estará sujeita a prazos para revisão dos atos submetidos à
sua fiscalização, bem como para a determinação de ressarcimento nas situações de dano
causado ao erário.” (PELEGRINI, Marcia. A prescrição da pretensão ressarcitória do
Estado, op. cit., p.12, 17)

Afasta-se, não só em razão de tais ponderações, mas precipuamente pela ausência de
prejuízo, qualquer arguição de imprescritibilidade neste caso.
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6. A EXIGÊNCIA DE RESPONSIVIDADE EM RELAÇÃO À FUNÇÃO DE CONTROLE
EXERCIDA PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS
A realidade contemporânea não mais se coaduna com controles cujos resultados
terminem inócuos ou teratológicos, esperando a sociedade brasileira que fiscalizações efetivas
tornem-se atuação exemplar e instrumental da proteção do interesse público. Outrossim, não se
entende cabível autorizar uma potencial constrição patrimonial sobre ente federativo “ad
eternum”, em razão da função de controle exercida pelas Cortes de Contas, mormente em se
considerando a necessidade de eficiência e de segurança jurídica no Estado contemporâneo. A
atuação do TCU não pode impor à Administração de quaisquer dos níveis federativos uma
expectativa de punição ou de determinação de ressarcimento sem um mínimo de limite temporal,
sendo incabível a perpetuação indefinida de tais atribuições no tempo. Referido quadro agrava-se
quando ausente prova da condição indispensável ao dever de ressarcimento, sendo claro o caráter
teratológico de se determinar a um ente federativo devolver milhões de reais mais de vinte anos
depois de terem sido empregadas verbas públicas em situação de calamidade pública vivenciada
por região do Estado.
No direito comparado, é comum a advertência de que
“Qualquer organização, pública ou privada, deve estar permanentemente atenta ao
mundo que a rodeia. Este postulado merece especial e redobrada atenção quando se trata
de um órgão como o Tribunal de Contas que é um verdadeiro observatório da
administração pública, como já assinalamos.
Na verdade, se isto não acontecer, as organizações acabam por se transformar em
instituições ‘mortas’, vivendo para si próprias, com todos os reflexos negativos para a
utilidade da sua actividade.” (TAVARES, José F. O Tribunal de Contas. Do visto, em
especial – conceito, natureza e enquadramento na actividade de Administração.
Coimbra: Almedina, 1998. p. 54)

Não se vislumbra qualquer conexão com o que a sociedade espera de uma Corte de
Contas determinar que um Estado-Membro devolva à União recursos vultosos empregados há
mais de duas décadas em situação de calamidade pública, com fulcro em aditivos firmados a
instrumento convenial. Cabe lembrar, aqui, o ensinamento de Floriano de Azevedo Marques
Neto, segundo quem
“O controle não é um fim em si mesmo. Ele é um instrumento para o aperfeiçoamento
da administração e para a busca da eficiência e efetividade. A presunção de que o
controle valha por si só, como se a mera existência de estruturas de controle seja
suficiente para a Boa Administração trai uma visão formalista de controle. (...) Qualquer
controle que, sob o pálio de coibir o desvio ou o desperdício impede a consecução de
uma ação administrativa acaba por produzir um efeito contrário àquele que justifica a
existência do controle. Para impedir que a Administração gaste mais do que o devido
numa obra ou numa compra, não se deve predicar que ela seja impedida de executar a
obra ou adquirir o insumo. O entrave da Administração pelo controle acaba por causar
malefício comparável àquele gerado pelas condutas ímprobas. Uma Administração pia,
proba e impródiga não é necessariamente uma Boa Administração. Será se conciliar
lisura e economicidade com eficiência e efetividade. Do mesmo modo, um sistema de
controle que só pune, invalida e impede não será um controle conforme os cânones do
Estado Democrático de Direito.” (MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Os grandes
desafios do controle da Administração Pública, In: MODESTO, Paulo (Coord.). Nova
organização administrativa brasileira. 2.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 207)
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Cumpre observar as transcritas advertências principalmente quando os órgãos de
controle externo deparam-se com novas realidades como informatização, privatizações, reforma
da estrutura do Estado e novos custos ambientais. Todas essas searas exigem controle eficaz e
imediato, sendo incongruente esforço controlador em face de realidades antigas em que se
cumpriu o interesse público em sentido amplo. Os Tribunais de Contas devem também atentar para
o fato de que a Constituição de 1988 promoveu uma significativa descentralização de
competências sem a descentralização dos recursos, o que impõe desafios significativos aos Estados
e Municípios, com chances reduzidas de eficiência quando se deparam com decisões que ordenam
devolução de milhões adequada e previamente empregados no atendimento de necessidades locais,
conforme pactuado entre convenentes em aditivos regularmente firmados. Esses aspectos
influenciam, como um todo, o modo de exercício da competência pelos Tribunais de Contas,
exigindo tomada de medidas correspondentes e proporcionais com os reflexos para o futuro.
O controle da Administração não pode se prestar exclusivamente para evitar desvio
formal no emprego de bens ou recursos públicos. O controle deve envolver a verificação de que
o poder atribuído ao Estado foi manejado eficientemente para cumprir finalidades justificadas e
legítimas à atribuição do agente público. O controle dos meios não pode predominar de modo
absoluto ignorando o controle dos objetivos que se volta para a permanência e estabilidade na
consecução das políticas públicas. Estas, como programas de ação, são instrumentos de
finalidades públicas. Um bom sistema de controle deve aferir os resultados das políticas públicas
e das ações administrativas, verificando o quanto elas estão a reverter para a sociedade. Esse é o
ensinamento de Floriano Azevedo Marques Neto:
“Neste sentido é que se diz que o controle deve ser responsivo ou que deve ter um viés
pragmático ou consequencialista. Em uma palavra, qualquer órgão ou agente incumbido
do controle (Tribunal, órgão administrativo ou Corte de Contas) deve sempre perquirir e
avaliar as conseqüências da medida de controle antes de adotá-la. Não para tornar o
controle mais lasso, mas para modular as medidas corretivas ou acautelatórias no sentido
de que elas tenham o menor impacto para o interesse público mais denso envolvido no
caso.” (MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Os grandes desafios do controle da
Administração Pública, op. cit., p. 206-207)

Determinar que um ente federativo, mais de duas décadas depois de executado um
convênio, devolva à União e a uma autarquia federal, trinta milhões de reais devidamente
empregados conforme aditivos conveniais, significa simplesmente manejar competência de
controle para objetivos formalísticos e punitivos desarrazoados. Controles dessa natureza têm
como consequência concorrer para o risco ao próprio equilíbrio federativo e patrimonial do
Estado-membro. Quem sofrerá as conseqüências do agir do órgão de controle externo será a
população mineira, que terá obstado o uso de recursos orçamentários estaduais em seu favor, com
impacto grave nas contas públicas e, consequentemente, na execução das competências
administrativas. Com a devida vênia, não se vislumbra uma prática responsiva, nem um elemento
eficiente para a gestão pública. Ao contrário, entende-se que o controle externo não considerou
os impactos da medida tomada e, para usar expressão empregada pelo professor Floriano
Azevedo, caracteriza-se como “típico exemplo de controle autorreferenciado e incompatível com
as finalidades públicas da atividade.” (MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Os grandes
desafios do controle da Administração Pública, op. cit., p. 208)
O citado doutrinador observa que o controle pelo controle pode levar ao déficit de
responsividade. Isso não se admite uma vez que tal atividade administrativa também deve se
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submeter ao cânone da economicidade e eficiência. Mais que buscar regras e controles em
excesso, o desafio é perseguir um sistema de controle que seja eficiente, preocupado com a defesa
eficaz do patrimônio público e com o cumprimento das finalidades da atuação administrativa em
favor da sociedade. Não se pode tolerar um controle que se exerce como um fim em si mesmo e
é preciso atentar para a responsabilidade política que as instituições de controle devem observar,
com exclusão do chamado déficit de responsividade:
“O controle hoje se volta mais ao processo e à verificação formal do cumprimento de
prescrições legais em detrimento da análise do impacto das medidas adotadas, da
efetividade dos resultados. A receptividade ou a frustração das expectativas dos atores
sociais em relação à ação administrativa assume importância menor. A defesa da
moralidade e do patrimônio público (inegavelmente valores da maior relevância) passa
a ser objetivo bastante e suficiente. Evitar o descalabro torna-se a única meta a alcançar,
ainda que isso leve à total inoperância da Administração.” (MARQUES NETO, Floriano
de Azevedo. Os grandes desafios do controle da Administração Pública, op. cit., p. 209211, 229)

Implantar um controle vinculado primordialmente ao atendimento das necessidades
sociais é instrumento capaz de evitar um risco que atualmente o Estado brasileiro enfrenta, a
saber, a captura das políticas públicas pelo controlador:
“A partir do momento em que se passa a exercer o controle pelo controle, sem
preocupação com propósitos e finalidades, bem como com resultados, o controlador
acaba por se apropriar da pauta das políticas públicas que se intenciona implementar.
Isso acaba por tornar tais políticas vulneráveis a serem capturadas por outros interesses
que não aqueles sinalizados no âmbito governamental (envolvendo Executivo e
Legislativo), espaço em que devem ser estabelecidas, conjugando-se os objetivos e
princípios das políticas de Estado – previstas em lei ou na Constituição – com as metas
e orientações de políticas governamentais.” (MARQUES NETO, Floriano de Azevedo.
Os grandes desafios do controle da Administração Pública, op. cit., p. 230)

O referido sistema ainda traz implícito o deslocamento de discricionariedade para os
órgãos de controle, o que, “venia permissa”, entende-se inadmissível. O mérito na execução de
políticas públicas, quando encontra suporte em instrumento de acordo preliminar, como é o caso
de aditivos de convênio, não podem ser objeto de revisão pelos Tribunais de Contas, sob pena de
a discricionariedade na gestão pública ser transferida ao órgão de controle. Se não há prova de
que o comportamento público extrapolou a legalidade e se demonstra o atendimento de
necessidades públicas primárias, tem-se inviável manifestação contrária pelo controlador,
mormente quando esse pretende suprimir realidade anterior já estabilizada há mais de uma
década. Implementada a finalidade convenial, conforme com demandas sociais, afigura-se
inconsistente e questionável pretender qualquer ato de controle negativo posteriormente.
Também a doutrina assevera que imputar ao controlador a prerrogativa de fazer
opções sobre qual seja a melhor ação administrativa ou a política pública mais adequada
apresenta dois graves problemas; de um lado, o déficit democrático, pois tal decisão deve caber
a quem é democraticamente legitimado para isso, e não a quem é funcionalmente responsável por
verificar a conformidade de tal opção; o segundo problema é ainda pior, pois, assumindo o papel
de dizer a melhor opção dentre aquelas facultadas pela margem da discricionariedade, o
controlador se desqualifica para controlar tal decisão e sua implementação. (MARQUES NETO,
Floriano de Azevedo. Os grandes desafios do controle da Administração Pública, op. cit., p. 230)
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Na verdade, o controle que se exige em pleno século XXI nos coloca diante do
desafio de fazer predominar a verificação de resultados, ao que se acresce o dever, para os órgãos
ou entes de controle, de verificação da existência de alternativas compatíveis com as finalidades
de interesse público dos atos ou procedimentos que sejam por eles impugnados. Verificar o
resultado é, a um só tempo: (i) ampliar o escopo de atuação dos órgãos de controle que devem
trabalhar também com a análise de custo-benefício da ação administrativa (eficiência e
efetividade) e (ii) dotar a atividade de controle de alguma responsividade, obrigando a que cada
medida adotada no controle seja precedida de uma avaliação de impacto, no qual sejam
perquiridos os efeitos e conseqüência da sua adoção. “Ter compromisso com os resultados (e não
pressupor aceitável qualquer ato irregular porque efetivo) é na verdade tirar o controle do autismo
institucional e, por conseguinte, fortalecê-lo.” (MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Os
grandes desafios do controle da Administração Pública, op. cit., p. 231 e 233)
A necessidade de se ter um controle minimamente comprometido com os resultados
da sua ação, inserido num sistema amplo de tornar eficiente os comportamentos públicos em
favor da sociedade, exclui o que a doutrina qualifica como um “agir autista” e é uma obrigação
da qual todos os operadores do direito não podem se afastar.
Em situações como a ora em exame, é imperioso que o órgão controlador observe a
necessidade de agir com precaução, evitando a ocorrência de danos que podem ser maiores do
que os riscos e ônus então presentes. Segundo Juarez Freitas, o princípio da prevenção impõe um
dever ao administrador de evitar danos que, com um mínimo de prudência, podem ser afastados.
Referida cautela vale, também, para a atividade hermenêutica realizada pelos órgãos públicos a
quem cabe antecipar e evitar riscos desnecessários:
“Já o princípio constitucional da precaução, igualmente dotado de eficácia direta e
imediata, estabelece (não apenas no campo ambiental, mas nas relações de
administração em geral) a obrigação de adotar medidas antecipatórias e proporcionais
mesmo nos casos de incerteza quanto à produção de danos fundadamente temidos (juízo
forte de verossimilhança).” (FREITAS, Juarez. Discricionariedade administrativa e o
direito fundamental à boa administração. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 101)

Com efeito, a precaução requer com o uso de medidas adequadas, em especial
limitações a determinado nível, com exclusão, na medida do possível, das repercussões negativas
que são evitáveis. Conforme lição de Eberhard Schmidt-Assmann, em virtude do princípio da
precaução, cabe exigir a minimização dos riscos incluindo-se aqueles casos em que as relações
de causalidade não são suficientemente conhecidas ou demonstráveis por meios estatísticos ou
empíricos. Cabe a possibilidade de uso dos meios de intervenção do Direito Público, de forma
prudente, antes que se alcance o perigo. (SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard. La teoría general del
derecho administrativo como sistema. Madrid: Marcial Pons, 2003. p. 133)
Também no direito comparado indica-se a prudência como o primeiro vetor do
administrador, na medida em que os outros são regrados por este. É a prudência que faz discernir
o que é bom de fazer, bom de dizer, escolher, praticar, sustentar e o que não é. A prudência moral
adverte do que soa mal, sendo um dos elementos fundamentais da razoabilidade, do bom senso
do burocrata, limitando a sua vontade de agir. O controlador que se confronta a cada dia com a
arbitragem entre interesses antagônicos, com dificuldades materiais e financeiras da gestão, com
as pressões políticas, com protestos públicos e com demandas sociais de toda sorte, deve exercer
seu papel com seriedade. Deve regrar a sua vontade, mantendo-a e a imaginação em certos limites
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aceitáveis para ele próprio e para os outros. A ponderação é também, para o controlador, saber
conter o seu poder. Saber medir e ajustar os meios aos objetivos perseguidos, saber moderar seu
poder ao justo necessário requer um certo controle de si mesmo e atenção ao senso do possível e
de oportunidade. Enfim, é preciso que se habitue a desenvolver um caminho probabilista da
ciência administrativa, ou seja, colocar em questão as regras da probabilidade aplicáveis à
disciplina. Assim, quando se lança no estudo de uma questão, de um sistema, de uma instituição,
de uma organização, de uma realidade qualquer deve ter interesse de reparar nas zonas de riscos,
aquelas relativas ao provável, ao duvidoso, à incerteza. Não é possível que encontre confusão,
desordem e caos. Afinal, a coisa administrativa é complicada e exige do analista efetiva
compreensão da realidade. (MONNIER, François; THUILLIER, Guy. Administration: vérités et
fictions. Paris: Economica, 2007, p. 305-306, 310-312, 332-333)
Se São Tomás de Aquino já erigia a prudência como virtude e como critério jurídico,
a doutrina se vale da lógica preventiva para colocá-la como valor de existência, sob o império de
um grau de prudência com tonalidades mais acentuadas:
“Podemos dizer que o princípio da precaução viu a luz do dia na Alemanha, nos
conturbados anos trinta (ainda sem contornos ecológicos), sob a forma de
Vorsorgeprinzip, sendo hoje reconhecido em vários textos internacionais e também no
Tratado da C.E. (art. 174.º/2, sem esquecer que o momento comunitário originante radica
no Tratado de Maastricht – art. 130-R/2).” (ANTUNES, Luís Filipe Colaço. Para um
direito administrativo de garantia do cidadão e da administração. Coimbra: Almedina,
2000. p. 100-101)

Tal princípio, atualmente invocado como aspecto condicionador também do controle
externo, exige a prevenção de riscos principalmente nas searas que, em determinado estágio
evolutivo da Ciência Jurídica, ainda se vêem marcadas por incerteza quanto aos limites
adequados, o que exige esforço significativo dos magistrados e cautela da Administração. Não
existindo certezas jurídicas indiscutíveis, cabe órgão de controle assegurar a efetividade do
resultado levado a efeito de modo razoável em favor da sociedade local. Isso até mesmo por
estarmos “diante de um standard de comportamento juridicizado, princípio que incentiva (antes e
depois do momento decisório) os poderes públicos e os beneficiários do acto autorizativo a
adoptarem, especialmente numa fase de incerteza científica, um comportamento prudente e
diligentemente seguro, adequado à prevenção de riscos graves no exercício das respectivas
actividades, sob pena de serem chamados a responder pelos danos causados a terceiros e do acto
perder estabilidade ou mesmo ser banido da ordem jurídica. (ANTUNES, Luís Filipe Colaço.
Para um direito administrativo de garantia do cidadão e da administração, op. cit., p. 111) Não
se pode reforçar a chamada “crise da generalidade e permanência das normas” e das políticas
públicas, com foco exclusivo no cumprimento formal de objetivos iniciais fixados em
instrumentos de convênio ou na resolução de demandas singulares e concretas, sem
comprometimento com a solução de problemas abstratamente e a longo prazo, em favor da
sociedade. (PASTOR, Juan Alfonso Santamaría. Principios de derecho administrativo general.
1.ed. reimp. Madrid: Iustel, 2005, v.1 , p. 151)
Na situação ora em exame, é verossímil que haja danos futuros, resultantes inclusive
de insegurança jurídica, se mantido o juízo ultimado pelo Tribunal de Contas da União. Afigurase desproporcional que o Estado devolva milhões à esfera federal após o emprego de recursos no
atendimento das necessidades sociais de determinada região, mormente em se considerando o
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contexto de calamidade pública em que formam firmados os aditivos e a necessidade de um
mínimo de estabilidade nas ações do Estado. Não se trata de uma dose irrealista de precaução,
mas do mínimo que se exige de um controlador prudente, que não se rende ao imediatismo ou ao
controle de meios estritamente formal. Há motivos idôneos para, nessa matéria, a Corte de Contas
adotar o que a doutrina denomina, hoje em dia, de “lógica das estratégias prudentes de longa
duração” (FREITAS, Juarez. Discricionariedade administrativa e o direito fundamental à boa
administração, op. cit., p. 108), de modo a assegurar um mínimo de estabilização, de longo prazo,
na sociedade, sem os riscos da desagregação do próprio sistema. Afinal,
“não se pode ignorar o seu papel preventivo, na justa medida em que obrigará a
Administração e os seus agentes (bem como os beneficiários do acto administrativo) a
desenvolver uma actuação mais conforme com os ditamos do ordenamento jurídico, sem
esquecer que a responsabilidade civil pode ser vista como um mecanismo de
externalização dos custos do processo decisional. (...) Em poucas palavras, se o princípio
da precaução requer uma jurisprudência afinada e prudentemente orientada pelo
princípio da precaução, não deixará também de exigir uma Administração estrutural e
procedimental orientada pela lógica da prevenção e da gestão dinâmica dos
conhecimentos. Numa frase, o jurista, antes de dar solução aos problemas, dá forma aos
problemas (Gestalt).” (ANTUNES, Luís Filipe Colaço. Para um direito administrativo
de garantia do cidadão e da administração, op. cit., p. 144 e 149)

À luz do princípio da precaução e da proporcionalidade incidentes quando do exame
da realidade pertinente ao convênio CRT/MG/3006/87, entende-se inadmissível a atuação do
Tribunal de Contas, “cum maxima venia” da decisão exarada pela referida corte.
CONCLUSÃO
Pelas razões expostas, opino pela extemporaneidade do controle externo realizado
pelo Tribunal de Contas da União em face do convênio CRT/MG/3006/87, bem como pela
inadmissibilidade de ressarcimento de quaisquer valores pelo Estado de Minas Gerais.
À consideração superior.
Belo Horizonte, 31 de maio de 2011.
RAQUEL MELO URBANO DE CARVALHO
Procuradora do Estado
“Aprovado em: 03.06.11”
SÉRGIO PESSOA DE PAULA CASTRO
Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica
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EXMO. DR. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE GRÃO MOGOL

O ESTADO DE MINAS GERAIS, pelos procuradores que ao final assinam, Doc. 01, perante
V.Exa., vem propor Ação de Usucapião, visando o registro em nome do Estado de Minas Gerais
do imóvel onde funciona a Cadeia Pública do Município de Grão Mogol, MG, junto ao Cartório
de Registro de Imóveis desta Comarca e também junto ao Cadastro de Bens Imóveis deste ente
Federado, regularizando assim a situação do mesmo, para fins de direito, conforme solicitação da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, Doc. 02 anexos, dizendo o seguinte:
1 - Que o Estado tem a posse mansa, pacífica, inconteste e ininterrupta do imóvel situado à Praça
Ezequiel Pereira, nº 122, Centro, Município e Comarca de Grão Mogol, MG, de um terreno com
área de 600,00 m2 (Seiscentos metros quadrados) com 537,70 m2 (Quinhentos e trinta e sete
vírgula setenta metros quadrados) de edificação, onde vem funcionando ao longo do tempo como
Delegacia de Polícia e Cadeia Pública local.
Tal prédio possui a seguinte estrutura: Uma sala para lavratura de boletim de ocorrência, seis
celas, uma sala de espera, dois cartórios, uma sala do carcereiro, uma cozinha, um gabinete do
delegado, área externa e área interna, onde vem funcionando por mais de vinte anos, servindo
toda a comunidade.
2 - DESCRIÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA
2.1 - A referida área de 537,70 m2 possui o seguinte Memorial Descritivo assinado pelo Agente
Público Giovanni Rios Silveira, MASP. 370.377-4:
"Inicia-se esta descrição no ponto 1 com coordenadas X=724855.1120 Y=8167611.1980; deste
segue confrontando com a Praça Ezequiel Pereira com distância de 5,47m em direção ao ponto
2 com coordenadas X=724855.8785 Y=8167605.7778: deste segue confrontando com a Praça
Ezequiel Pereira com distância de 2,56m em direção ao ponto 3 com coordenadas
X=724858.3570 Y=8167606.1060; deste segue confrontando com a Praça Ezequiel Pereira com
distância de 5,00m em direção ao ponto 4 com coordenadas X=724859.0571 Y=8167601.1550;
deste segue confrontando com a Praça Ezequiel Pereira com distância de 2,50m em direção ao
ponto 5 com coordenadas X=724856.5787 Y=8167600.8269; deste segue confrontando com a
Praça Ezequiel Pereira com distância de 9,94m em direção ao ponto 6 com coordenadas
X=724857.9790 Y=8167590.9250; deste segue confrontando com Fórum de Grão Mogol com
distância de 26,10m em direção ao ponto 7 com coordenadas X=724832.1650 Y=8167587.5070;
deste segue confrontando com José Brant de Melo com distância de 20,43m em direção ao ponto
8 com coordenadas X=724830.0080 Y=8167607.8220; deste segue confrontando com a Rua
Antônio Bem Querer com distância de 25,33m em direção ao ponto 1, local onde se iniciou esta
descrição, perfazendo uma área total de 537,70m2.” Tudo conforme documentos anexos, Parecer
Técnico (doc.03), Memorial Descritivo, (doc.04), Planta (doc.05, 05A), Fotografias do Imóvel
(docs.06/07), Laudo Pericial (docs.08) e certidão negativa de registro imobiliária passada pelo
Cartório de Registro Imobiliário de Grão Mogol, doc.09.
2.2 - DA CONFRONTAÇÃO
A área usucapienda confronta, com o Município de Grão Mogol, pela frente com a Praça Ezequiel
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Pereira, pelos fundos com José Brant de Melo, pelo lado esquerdo com o próprio Estado de Minas
Gerais (Fórum de Grão Mogol - Dr. Manoel Cristiano de Melo), e pelo lado direito também com
o Município de Grão Mogol pela Rua Antônio Bem Querer.
3 - Diz o art. 1.238 do novo Código Civil/2002:
"Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel,
adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa fé, podendo requerer ao juiz que
assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de
Imóveis."
E diz o art. 941 do CPC:
"Compete a ação de usucapião ao possuidor para que se lhe declare, nos termos da lei, o domínio
do imóvel ou servidão predial".
3.1 - E diz a doutrina:
"Usucapião é o modo de adquirir a propriedade pela posse, continuada durante um certo lapso de
tempo, com os requisitos estabelecidos na lei." (CARVALHO SANTOS. Código Civil
Interpretado, v. 7, p.426).
"Usucapião é a aquisição do domínio pela posse prolongada. (CLÓVIS BEVILAQUA. Código
Civil dos Estados Unidos do Brasil, Edição Histórica, p. 1.031).
4 - ASSIM EXA., todos os requisitos exigidos estão presentes, conforme abaixo:
- O tempo de posse de mais de vinte anos, no mesmo lugar, como Delegacia de Polícia e Cadeia
Pública, com o "animus domini", de forma mansa, pacífica, inconteste e ininterrupta, utilizando
a área com afetação pública de inestimável interesse coletivo e social, prestando relevante serviço
de segurança pública, no que por si só constituem as provas necessárias e data vênia, suficientes
ao deferimento do pedido, e que estão demonstradas nos documentos anexados.
5 - REQUER, PORTANTO:
5.1 - A citação por edital, de terceiros e eventuais interessados, ausentes, que estiverem em lugar
incerto e não sabido, por todos os termos desta, para contestarem, querendo, sob pena de revelia
e confissão;
5.2 - A citação dos Confrontantes:
I - Do Município de Grão Mogol, na pessoa de seu representante legal, ou quem suas vezes fizer,
pelas confrontações da frente com a Praça Ezequiel Pereira, e pelo lado direito com a Rua Antônio
Bem Querer;
II - De José Brant de Melo, brasileiro, casado, lavrador, CI nº MG-4.448.613, CPF: 151.291.52620, e sua esposa Geralda Divina de Pinho Melo, brasileira, do Lar, CI 7.722/20, pela confrontação
dos fundos, no endereço: Rua Antônio Bem Querer, nº 35, Grão Mogol, MG, cep: 39.560-000.
5.3 - A intimação via postal dos representantes das Fazendas Públicas da União e do Município
de Grão Mogol, MG, para que manifestem interesse na causa, se desejarem, e seja intimado
também o Douto Representante do Ministério Público sobre o Feito;
5.4 - Seja a presente ação, julgada procedente, reconhecendo e declarando-se a propriedade do
imóvel usucapiendo, área e edificações, ao Requerente ESTADO, servindo a sentença para título
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de transcrição no registro imobiliário competente, extraindo-se o mandado para fins de direito.
PROTESTA, por todas as provas de direito, notadamente, documentais, testemunhais e perícia se
necessário for.
Desde já apresenta o rol de testemunhas a serem intimadas para audiência:
1º - Dr. João Costa de Oliveira, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, Rua Geraldo Avelino, n°
60, Centro, Grão Mogol, MG, Cep nº 39.570-000;
2° - Dr. Élcio Ferreira Paulino, brasileiro, casado, Oficial de Registro de Imóveis, podendo ser
encontrado à Praça Ezequiel Pereira, n° 68, Casa, Centro de Grão Mogol, MG, Cep nº 39.570-000;
3° - José Brant de Melo, brasileiro, casado, lavrador, CI nº MG-4.448.613, CPF: 151.291.526-20,
Rua Antônio Bem Querer, nº 35, Grão Mogol, MG, Cep: 39.560-000;
Dá a causa o valor de R$ 3.000,00 para fins de direito.
De Belo Horizonte p/ Grão Mogol, aos 28 de agosto de 2007.
CLÉBER REIS GREGO
Procurador do Estado de Minas Gerais
ROMEU ROSSI
Procurador do Estado de Minas Gerais
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COMARCA DE GRÃO MOGOL
Processo nº: 278.07.005451-7
Natureza: Ação de Usucapião
Requerente: Estado de Minas Gerais
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
ESTADO DE MINAS GERAIS, já qualificada, ajuizou Ação de Usucapião,
alegando em síntese que se encontra na posse do terreno urbano, localizado na Praça Ezequiel
Pereira, nº 122, Centro, na cidade de Grão Mogol/MG, exercendo-a de forma mansa, pacífica e
ininterrupta sobre tal imóvel há mais de 20 anos, sem interrupção e oposição de quaisquer
pessoas. Alega que em razão dos fatos alegado operou-se a prescrição aquisitiva em seu favor,
requerendo que seja declarado o seu domínio sobre o imóvel, para que possam obter o respectivo
registro da propriedade no CRI local, conforme memorial descritivo e croqui.
Com a inicial vieram os documentos de f. 07/30.
Citação dos confrontantes, eventuais interessados, Fazenda Pública da União,
Federal, Municipal e o Procurador-Geral do Estado às f. 32/36.
Às f. 37/38, manifestação do curador especial.
Audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinária em que se pretende a declaração do domínio do
imóvel descrito acima, bem como o seu respectivo registro de propriedade junto ao CRI local.
Em se tratando de Ação de Usucapião Extraordinária, faz-se necessário analisar a posse exercida
com a intenção de dono, no prazo de 15 anos, sem interrupção nem oposição, sendo dispensável
o justo título e a boa-fé.
No caso em tela, verifico através das provas testemunhais e documentais que o autor ostentou a
posse da área declinada na inicial pelo prazo superior a quinze anos declinada sem nenhuma
interrupção e oposição, bem como a sua demonstração realizada através do Memorial Descritivo
e Croqui.
Assim, ficou comprovada a posse exclusiva e ininterrupta, por mais de 15 anos, sem qualquer
oposição e cumpridos os demais requisitos legais procede ao pedido de Usucapião Extraordinária,
na forma do dispositivo legal no art. 1.238 do Código Civil.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para declarar o autor proprietário do
imóvel urbano delineado na petição inicial, tudo conforme memorial descritivo c Croqui carreado
aos autos. Custas isentas. Expeça-se mandado para a devida averbação junto ao CRI.
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Publicada em audiência. Registra-se. Intimados em audiência.
Grão Mogol, 05 de agosto de 2009.
Nilson de Pádua Ribeiro Júnior
Juiz de Direito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA COMARCA DE GRÃO MOGOL/MG
Oficial: José Mário Pena Júnior
Rua Reginaldo Oliveira, nº 59, Centro, - Grão Mogol-MG
Tel.: 38 3238-1274
CERTIDÃO
Certifico a pedido verbal da pessoa interessada e para os devidos fins que revendo, neste cartório,
no livro 2- RG sob a matrícula 2684 de 06/11/2009 verifiquei constar:
2684-06/11/2009
Um terreno urbano situado no centro da cidade de Grão Mogol/MG, na Rua Ezequiel Pereira, nº 122,
com área total de 600,00 m2 (seiscentos metros quadrados) e 537,70 m2 (quinhentos e trinta e sete
metros e setenta centímetros quadrados) de edificações, onde funciona a sede da cadeia pública local,
possuindo uma sala para boletim de ocorrências, seis celas, sala de espera, dois cartórios, sala para
carcereiro, cozinha, gabinete de delegado, área externa e interna, confrontando-se com o Município de
Grão Mogol, pela frente com a praça Ezequiel Pereira, pelos fundos com José Brant de Melo, pelo lado
esquerdo com o próprio Estado de Minas Gerais (Fórum de Grão Mogol – Dr. Manoel Cristiano de
Melo), e pelo lado direito também com o Município de Grão Mogol pela Rua Antônio Bem Querer,
conforme descrição perimétrica feita pelo agente Giovanni Rios Silveira, Masp 370.377-4”:
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“Inicia-se esta descrição no ponto 1 com coordenadas X=724855.1120 Y=8167611.1980; deste
segue confrontando com a Praça Ezequiel Pereira com distância de 5,47 m em direção ao ponto
2 com coordenadas X=724855.8785 Y=8167605.7778; deste segue confrontando com a Praça
Ezequiel Pereira com distância de 2,56m em direção ao ponto 3 com coordenadas
X=724858.3570 Y=8167606.1060; deste segue confrontando com a Praça Ezequiel Pereira com
distância de 5,00m em direção ao ponto 4 com coordenadas X=724859.0571 Y=8167601.1550;
deste segue confrontando com a Praça Ezequiel Pereira com distância de 2,50m em direção ao
ponto 5 com coordenadas X=724856.5787 Y=8167600.8269; deste segue confrontando com a
Praça Ezequiel Pereira com distância de 9,94m em direção ao ponto 6 com coordenadas
X=724857.9790 Y=8167590.9250; deste segue confrontando com Fórum de Grão Mogol com
distância de 26,10m em direção ao ponto 7 com coordenadas X=724832.1650 Y=8167587.5070;
deste segue confrontando com José Brant de Melo com distância de 20,43m em direção ao ponto
8 com coordenadas X=724830.0080 Y=8167607.8220; deste segue confrontando com a Rua
Antonio Bem Querer com distância de 25,33m em direção ao ponto 1, local onde se iniciou esta
descrição, perfazendo uma área total de 537,70 m2.” PROPRIETÁRIO: Estado de Minas Gerais.
Transmitente: Sentença de usucapião. Dou fé. Of. Pena Júnior.
R-1-2684 - 06/11/2009
R-1-2684. Prot. 9869 – 06-11-2009. USUCAPIÃO. Nos termos do Mandado de Ação de
Usucapião datado de 08-09-09 extraído dos autos nº 0278.07.005.451-7, que tramitou perante a
Vara Única desta Comarca, tendo transitado em julgado, coube ao Estado de Minas Gerais o
imóvel objeto desta matrícula. Valor da causa: R$3.000,00. Não incide ITBI. Dou fé. Of.: Pena
Júnior.
O referido é o que consta dos meus arquivos. Dou fé. Grão Mogol, 08 de fevereiro de 2011.
Emolumentos: R$10,78. Recompe: R$0,65. TFJ: R$4,04. Total R$15,47.
José Mario Pena Júnior
Oficial
Nilma Pereira dos Santos
Escrevente
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.141.990 - PR (2009/0099809-0)
RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO : JOSÉ AGNALDO DE MORAES
ADVOGADO : DANIELE JUNGLES CARVALHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À
EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR.
INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN.
INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO
CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 118/2005. SÚMULA 375/STJ.
INAPLICABILIDADE.
1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat Lex generalis), por isso que a
Súmula nº 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais.
2. O artigo 185, do Código Tributário Nacional - CTN, assentando a presunção de fraude à
execução, na sua redação primitiva, dispunha que:
"Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo,
por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente
inscrito como dívida ativa em fase de execução.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo
devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução."
3. A Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que
passou a ostentar o seguinte teor:
"Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo,
por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente
inscrito como dívida ativa.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo
devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita."
4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC nº 118/2005
(09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida
do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas
pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.
5. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na
primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público,
porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas.
6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude contra
credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium
fraudis. (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução
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extrajudicial. 1.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO, Cândido Rangel.
Execução civil. 7.ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 278-282 / MACHADO, Hugo de Brito.
Curso de direito tributário. 22.ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 210-211 / AMARO, Luciano.
Direito tributário brasileiro. 11.ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 472-473 / BALEEIRO, Aliomar.
Direito tributário brasileiro. 10.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 604).
7. A jurisprudência hodierna da Corte preconiza referido entendimento consoante se colhe abaixo:
“O acórdão embargado, considerando que não é possível aplicar a nova redação do art. 185 do
CTN (LC 118/05) à hipótese em apreço (tempus regit actum), respaldou-se na interpretação da
redação original desse dispositivo legal adotada pela jurisprudência do STJ”. (EDcl no AgRg no
Ag 1.019.882/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009,
DJe 14/10/2009)
"Ressalva do ponto de vista do relator que tem a seguinte compreensão sobre o tema: [...]
b) Na redação atual do art. 185 do CTN, exige-se apenas a inscrição em dívida ativa prévia
à alienação para caracterizar a presunção relativa de fraude à execução em que incorrem
o alienante e o adquirente (regra aplicável às alienações ocorridas após 9.6.2005);”. (REsp
726.323/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
04/08/2009, DJe 17/08/2009)
"Ocorrida a alienação do bem antes da citação do devedor, incabível falar em fraude à execução no
regime anterior à nova redação do art. 185 do CTN pela LC 118/2005". (AgRg no Ag 1.048.510/SP,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 06/10/2008)
“A jurisprudência do STJ, interpretando o art. 185 do CTN, até o advento da LC 118/2005,
pacificou-se, por entendimento da Primeira Seção (EREsp 40.224/SP), no sentido de só ser
possível presumir-se em fraude à execução a alienação de bem de devedor já citado em execução
fiscal”. (REsp 810.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
23/06/2009, DJe 06/08/2009)
8. A inaplicação do art. 185 do CTN implica violação da Cláusula de Reserva de Plenário e enseja
reclamação por infringência da Súmula Vinculante nº 10, verbis: "Viola a cláusula de reserva de
plenário (cf. artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare
expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua
incidência, no todo ou em parte."
9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação
ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida
ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure)
de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a
alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial
para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005,
data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em
dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo
185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias
do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a
ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de
Plenário e afronta à Súmula Vinculante nº 10, do STF.
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10. In casu, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-se em 27.10.2005, data posterior à entrada em
vigor da LC 118/2005, sendo certo que a inscrição em dívida ativa deu-se anteriormente à
revenda do veículo ao recorrido, porquanto, consoante dessume-se dos autos, a citação foi
efetuada em data anterior à alienação, restando inequívoca a prova dos autos quanto à ocorrência
de fraude à execução fiscal.
11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC
e da Resolução STJ nº 08/2008.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior
Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por
unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os
Srs. Ministros Castro Meira, Arnaldo Esteves Lima, Humberto Martins, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves e Hamilton Carvalhido votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Cesar Asfor Rocha e Herman Benjamin.
Compareceu à sessão, a Dra. ALEXANDRA MARIA CARVALHO CARNEIRO, pela recorrente.
Brasília (DF), 10 de novembro de 2010(Data do Julgamento)
MINISTRO LUIZ FUX - Relator
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AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.333.402 - RS (2010/0127665-8)
RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : ELISA HELENA FERRARI NEDEL E OUTRO(S)
AGRAVADO : SÉRGIO IVAN MORAES
ADVOGADO : GUILHERME VALENTINI E OUTRO(S)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO NO
TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EX-PREFEITO. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO.
1. As multas aplicadas pelos Tribunais de Contas Estaduais deverão ser revertidas ao ente público
com o qual a Corte tenha ligação, mesmo se aplicadas contra gestor municipal. A solução
adequada é proporcionar ao próprio ente estatal a que esteja vinculado o Tribunal de Contas a
titularidade do crédito decorrente da cominação da multa por ela aplicada no exercício de seu
mister. Precedente: AgRg no REsp 118.112-2/RS.
2. A legitimidade para ajuizar a ação de cobrança relativa ao crédito oriundo de multa aplicada a
ex-prefeito por Tribunal de Contas é do ente público que mantém o referido Órgão, neste caso, o
Estado do Rio Grande do Sul.
3. Agravo Regimental provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: "A Turma, por unanimidade, deu
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." Os
Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Cesar Asfor Rocha, Castro Meira e Humberto Martins
(Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília, 16 de novembro de 2010(data do julgamento).
MINISTRO HERMAN BENJAMIN – Relator
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RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 21.628 - SP (2007/0158779-3)
RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ
RECORRENTE : AGOSTINHO FERRAMENTA DA SILVA JÚNIOR
ADVOGADO : JULIANA FERRAMENTA DA SILVA
RECORRIDO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE
FALSIDADE IDEOLÓGICA. DECLARAÇÃO FALSA DE POBREZA PARA OBTER A
GRATUIDADE DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO
PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO.
1. É típica, a princípio, a conduta da pessoa que assina declaração de "pobreza" para obter os
benefícios da assistência judiciária gratuita e, todavia, apresenta evidentes condições de arcar
com as despesas e custas do processo judicial.
2. Não se vislumbra, assim, qualquer constrangimento ilegal na decisão do Juízo Cível, que
determinou a remessa de cópia de declaração de pobreza firmada nos autos de ação monitória ao
Ministério Público, para a análise de possível cometimento do crime de falsidade ideológica.
3. Recurso desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior
Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por
unanimidade, negar provimento ao recurso. Os Srs. Ministros Arnaldo Esteves Lima, Napoleão
Nunes Maia Filho e Jorge Mussi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer.
Brasília (DF), 03 de fevereiro de 2009 (Data do Julgamento)
MINISTRA LAURITA VAZ - Relatora

339

JURISPRUDÊNCIA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.164.574 - MG (2009/0208366-5)
RELATORA : MINISTRA ELIANA CALMON
R.P/ACÓRDÃO : MINISTRO CASTRO MEIRA
RECORRENTE : TAM LINHAS AÉREAS S/A
ADVOGADO : EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM E OUTRO(S)
RECORRENTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : MARCELO PÁDUA CAVALCANTI E OUTRO(S)
RECORRIDO : OS MESMOS
EMENTA
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PASSAGENS
AÉREAS. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO FINANCEIRO AO
CONTRIBUINTE DE FATO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO PREJUDICADA.
1. Trata-se de ação de repetição do indébito ajuizada pela prestadora do serviço de
transporte aéreo em que busca a restituição do ICMS cobrado sobre a venda de passagens
aéreas, ante o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação pelo STF, no julgamento
da ADI nº 1.089/DF.
2. Tratando-se de tributo indireto, a exemplo do ICMS, a legitimidade ativa para a ação de
repetição de indébito pertence, em regra, ao contribuinte de fato. Permitir o ressarcimento do
imposto por aquele que não arcou com o respectivo ônus financeiro caracteriza enriquecimento
ilícito desse último. Para que a empresa possa pleitear a restituição, deve preencher os requisitos
do art. 166 do CTN, quais sejam, comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que,
transferindo-o a terceiro, possua autorização expressa para tanto.
3. No caso, a Corte de origem concluiu que não houve a comprovação de que o autor da demanda
arcou com o encargo financeiro do tributo, o que impossibilita o pedido de restituição. Rever esse
posicionamento da instância ordinária requer a análise do contexto fático-probatório da lide, o
que está obstado pela Súmula 07/STJ.
4. Reconhecida a ilegitimidade do autor da demanda para a repetição do indébito, fica prejudicado
o recurso da Fazenda Estadual, que versa sobre o prazo prescricional para seu ajuizamento.
5. Recurso especial do contribuinte não provido. Recurso especial do Estado de Minas Gerais
prejudicado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça prosseguindo no julgamento,
após o voto-vista do Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, acompanhando a divergência
inaugurada pelo Sr. Ministro Castro Meira, por maioria, negar provimento ao recurso da
Contribuinte e julgar prejudicado o recurso do Estado de Minas Gerais, nos termos do voto
do Sr. Ministro Castro Meira, que lavrará o acórdão. Vencidos os Srs. Ministros Eliana
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Calmon e Humberto Martins. Votaram com o Sr. Ministro Castro Meira os Srs. Ministros
Herman Benjamin e Mauro Campbell Marques.
Brasília, 22 de junho de 2010(data do julgamento).
Ministro Castro Meira - Relator p/Acórdão
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. MINISTRA ELIANA CALMON: Cuida-se de recursos especiais interpostos
com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. EXAÇÃO DECLARADA
INCONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO. TERMO FINAL. ARTIGO 166 DO CTN.
APLICABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NÃO-TRANSFERÊNCIA
DO ENCARGO. Na hipótese de declaração de inconstitucionalidade de tributo, o prazo
prescricional para o ajuizamento da ação de repetição de indébito começa a fluir a partir do
trânsito em julgado da ação direta de inconstitucionalidade. Para receber a restituição de ICMS,
o contribuinte jurídico deve comprovar que não repassou o encargo ao contribuinte de fato inteligência do enunciado da Súmula nº 546 do Supremo Tribunal Federal.Hipótese em que o
ICMS era calculado sobre o valor final da tarifa de transporte aéreo e integralmente repassado aos
passageiros, o que inviabiliza a pretensão de repetição de indébito. Recursos conhecidos.
Prejudicial rejeitada. Primeira apelação improvida. Segundo recurso provido. (f. 1.532)
Foram opostos embargos de declaração (fls. 1.547/1.560), que restaram rejeitados (fls. 1.564/1.567).
Nas razões do recurso da Fazenda mineira, alega-se violação dos arts. 156, V e 168 do CTN e 20,
§§ 3º e 4º do CPC, sustentando, em síntese, que:
a) não deve prevalecer a interpretação construída pelo acórdão recorrido, no sentido de que a
prescrição da pretensão repetitória, quando o tributo é declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal em controle concentrado, inicia-se na data do trânsito em julgado do acórdão,
por ofender a legislação federal e divergir do entendimento consolidado por esta Corte;
b) os honorários de advogado foram fixados de forma aviltante em R$ 30.000,00, em ação de
valor superior a R$ 30.000.000,00, o que representa 0,1% do valor da pretensão repetitória e
autoriza a revisão da condenação por esta Corte, ante o seu valor irrisório.
Ao final, pede a reforma do aresto para se declarar a prescrição total dos valores devidos, ou em
pedido subsidiário, para se declarar a prescrição dos valores pagos até 24.6.1992. (fls.
1.570/1.597). Contrarrazões às fls. 1.797/1.818.
No recurso especial interposto pela TAM LINHAS AÉREAS S/A, aduz-se violação aos arts. 166
do CTN e 876 do CC, baseando-se nas seguintes premissas:
a) o direito à restituição do imposto surge como conseqüência direta do reconhecimento de que
houve recolhimento de imposto declarado inconstitucional, quando surge o direito subjetivo do
contribuinte a ser restituído;
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b) a legitimidade na ação de repetição de indébito é conferida àquele que indevidamente pagou
quantia indevida;
c) o preço praticado nos seus serviços era controlado pelo Poder Público através do Departamento
de Aviação Civil - DAC, por intermédio daquilo que se denominou regime de tarifas liberadas
com monitoramento, de modo que o ICMS não integrava o custo das tarifas fixadas, sendo
suportado exclusivamente pela companhia aérea, como se demonstrou por perícia técnica
contábil, de modo que o art. 166 do CTN é inaplicável na hipótese;
d) O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a impossibilidade da repercussão tributária quando
a mercadoria ou serviço é sujeita a tabelamento de preços, pois nestes casos os tributos incluemse nos custos, eliminando a possibilidade de transferência desse encargo; e
e) esta Corte, no REsp 1.003.385/SC, rel. Min. Humberto Martins, reconheceu que o preço dos
serviços de transportes aéreos era controlado pelo Governo Federal (Departamento de Aviação
Civil), ficando a recorrente sem campo de ação para estabelecer qualquer critério de fixação de
sua remuneração, não havendo formação de base tarifária nem possibilidade de repasse de
qualquer tributo aos usuários e, no REsp 902.327/PR, rel. Min. José Delgado, que não há como
o transportador aéreo repassar ao consumidor final (o passageiro ou o expedidor de cargas)
eventual tributo exigido pelo Fisco.
Postulou a reforma do acórdão para reconhecer sua legitimidade ad causam na ação de repetição
de indébito tributário. (fls. 1.570/.1597). Contrarrazões às fls. 1.780/1.789. Recursos especiais
admitidos às fls. 1.792/1.794.
É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA ELIANA CALMON (Relatora): A pretensão recursal versa sobre
prescrição da ação de repetição de tributo sujeito a regime de lançamento por homologação ICMS - e sobre a legitimidade ad causam da postulante. A matéria se encontra devidamente
prequestionada e ambas as partes desincumbiram-se do necessário cotejo analítico para
evidenciar o dissídio pretoriano.
O acórdão recorrido possui os seguintes fundamentos:
a) No caso dos autos, a pretensão de repetição de indébito só nasceu para a primeira apelante no
momento em que a exação fiscal foi declarada inconstitucional, em sede de controle concentrado,
pelo Supremo Tribunal Federal;
b) não se alegou a existência de autorização por parte dos consumidores finais do serviço de
transporte aéreo;
c) os elementos probatórios permitem inferir que o valor do ICMS não estava incluído na
composição dos custos das empresas aéreas nos anos de 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994, de
modo que o tributo era arrecadado junto aos usuários do serviço de transporte; e
d) incide plenamente a Súmula 546 do STF, pois a contribuinte não logrou demonstrar a ausência
de repasse jurídico do ICMS ao consumidor final. (fls. 1.528/1.544)
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A preliminar de prescrição merece acolhida.
A jurisprudência do STJ oscilou durante algum tempo na interpretação da matéria, pacificandose em definitivo no julgamento no julgamento do EREsp 435.835/SC, o qual consagrou
definitivamente a tese dos "cinco mais cinco", diante das perplexidades causadas pela a adoção
de outras teses. Assim, considerando o tributo em análise está sujeito ao chamado
"autolançamento", o Fisco pode homologá-lo expressa ou tacitamente. Não havendo prazo fixado
em lei para a homologação, ela será de até 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador
(art. 150, § 4º, do CTN). A extinção do crédito tributário ocorrerá com a homologação e não com
o pagamento antecipado, quando então deverá fluir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos
previsto no art. 168, inciso I, do CTN.
Neste sentido:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – RECURSO ESPECIAL – TRIBUTÁRIO –
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO – TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO –
PRESCRIÇÃO – CINCO ANOS DO FATO GERADOR MAIS CINCO ANOS DA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA – NÃO-APLICAÇÃO DO ART. 3º DA LC N. 108/2005 ÀS
AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA MENCIONADA
LEI COMPLEMENTAR – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência
no REsp 435.835/SC em 24.3.2004, adotou o entendimento segundo o qual, para as hipóteses de
devolução de tributos sujeitos à homologação, declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal
Federal, a prescrição do direito de pleitear a restituição ocorre após expirado o prazo de cinco anos,
contados do fato gerador, acrescido de mais cinco anos, a partir da homologação tácita.
2. O STJ, por intermédio da sua Corte Especial, no julgamento da AI no EREsp 644.736/PE, declarou
a inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4º da Lei Complementar n. 118/2005, a qual estabelece
aplicação retroativa de seu art. 3º, porquanto ofende os princípios da autonomia, da independência dos
poderes, da garantia do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada.
Embargos de divergência providos.
(EREsp 507.466/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
25/03/2009, DJe 06/04/2009)
À luz da jurisprudência atual desta Corte o prazo de prescrição conta-se do pagamento indevido
realizado a partir de 09 de junho de 2005 e da data da extinção do crédito tributário (arts. 150, §
4º e 168, I do CTN na redação original) quando o pagamento for anterior à vigência da LC
118/2005, sendo desinfluente para o termo inicial da ação de repetição de indébito a data da
decisão que declarou a inconstitucionalidade do tributo em controle concentrado ou que conferiu
eficácia erga omnes à decisão do STF em controle difuso.
Ressalto que esse posicionamento foi ratificado pela Primeira Seção, por ocasião do julgamento
do REsp 1.002.932/SP, da relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 8/2008, e assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. AUXÍLIO CONDUÇÃO. IMPOSTO DE RENDA.
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TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4º, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE
APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO.
1. O princípio da irretroatividade impõe a aplicação da LC 118, de 9 de fevereiro de 2005, aos
pagamentos indevidos realizados após a sua vigência e não às ações propostas posteriormente ao
referido diploma legal, posto norma referente à extinção da obrigação e não ao aspecto processual
da ação correspectiva.
2. O advento da LC 118/05 e suas conseqüências sobre a prescrição, do ponto de vista prático,
implica dever a mesma ser contada da seguinte forma: relativamente aos pagamentos efetuados a
partir da sua vigência (que ocorreu em 09.06.05), o prazo para a repetição do indébito é de cinco
a contar da data do pagamento; e relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece
ao regime previsto no sistema anterior, limitada, porém, ao prazo máximo de cinco anos a contar
da vigência da lei nova.
3. Isto porque a Corte Especial declarou a inconstitucionalidade da expressão "observado, quanto
ao art. 3º, o disposto no art. 106, I, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional", constante do artigo 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005 (AI nos ERESP
644.736/PE, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 06.06.2007).
4. Deveras, a norma inserta no artigo 3º, da lei complementar em tela, indubitavelmente, cria
direito novo, não configurando lei meramente interpretativa, cuja retroação é permitida,
consoante apregoa doutrina abalizada: "Denominam-se leis interpretativas as que têm por objeto
determinar, em caso de dúvida, o sentido das leis existentes, sem introduzir disposições novas.
{nota: A questão da caracterização da lei interpretativa tem sido objeto de não pequenas
divergências, na doutrina. Há a corrente que exige uma declaração expressa do próprio legislador
(ou do órgão de que emana a norma interpretativa), afirmando ter a lei (ou a norma jurídica, que
não se apresente como lei) caráter interpretativo. Tal é o entendimento da AFFOLTER (Das
intertemporale Recht, vol. 22, System des deutschen bürgerlichen Uebergangsrechts, 1903, pág.
185), julgando necessária uma Auslegungsklausel, ao qual GABBA, que cita, nesse sentido,
decisão de tribunal de Parma, (...) Compreensão também de VESCOVI (Intorno alla misura dello
stipendio dovuto alle maestre insegnanti nelle scuole elementari maschili, in Giurisprudenza
italiana, 1904, I, I, cols. 1191, 1204) e a que adere DUGUIT, para quem nunca se deve presumir
ter a lei caráter interpretativo - "os tribunais não podem reconhecer esse caráter a uma disposição
legal, senão nos casos em que o legislador lho atribua expressamente" (Traité de droit
constitutionnel, 3.ed., vol. 2, 1928, p. 280).
Com o mesmo ponto de vista, o jurista pátrio PAULO DE LACERDA concede, entretanto, que
seria exagero exigir que a declaração seja inseri da no corpo da própria lei não vendo motivo para
desprezá-la se lançada no preâmbulo, ou feita noutra lei.
Encarada a questão, do ponto de vista da lei interpretativa por determinação legal, outra
indagação, que se apresenta, é saber se, manifestada a explícita declaração do legislador, dando
caráter interpretativo, à lei, esta se deve reputar, por isso, interpretativa, sem possibilidade de
análise, por ver se reúne requisitos intrínsecos, autorizando uma tal consideração.
(...) ... SAVIGNY coloca a questão nos seus precisos termos, ensinando: "trata-se unicamente de
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saber se o legislador fez, ou quis fazer uma lei interpretativa, e, não, se na opinião do juiz essa
interpretação está conforme com a verdade" (System des heutigen romischen Rechts, vol. 8,
1849, p. 513). Mas, não é possível dar coerência a coisas, que são de si incoerentes, não se
consegue conciliar o que é inconciliável. E, desde que a chamada interpretação autêntica é
realmente incompatível com o conceito, com os requisitos da verdadeira interpretação (v., supra,
a nota 55 ao n° 67), não admira que se procurem torcer as conseqüências inevitáveis, fatais de
tese forçada, evitando-se-lhes os perigos. Compreende-se, pois, que muitos autores não aceitem
o rigor dos efeitos da imprópria interpretação. Há quem, como GABBA (Teoria delta retroattività
delle leggi, 3.ed., v. 1, 1891, p. 29), que invoca MAILHER DE CHASSAT (Traité de la
rétroactivité des lois, v. 1, 1845, p. 131 e 154), sendo seguido por LANDUCCI (Trattato storicoteorico-pratico di diritto civile francese ed italiano, versione ampliata del Corso di diritto civile
francese, secondo il metodo dello Zachariæ, di Aubry e Rau, v. 1º e único, 1900, pág. 675) e
DEGNI (L'interpretazione della legge, 2.ed., 1909, p. 101), entenda que é de distinguir quando
uma lei é declarada interpretativa, mas encerra, ao lado de artigos que apenas esclarecem, outros
introduzido novidade, ou modificando dispositivos da lei interpretada. PAULO DE LACERDA
(loc. cit.) reconhece ao juiz competência para verificar se a lei é, na verdade, interpretativa, mas
somente quando ela própria afirme que o é.
LANDUCCI (nota 7 à pág. 674 do vol. cit.) é de prudência manifesta: "Se o legislador declarou
interpretativa uma lei, deve-se, certo, negar tal caráter somente em casos extremos, quando seja
absurdo ligá-la com a lei interpretada, quando nem mesmo se possa considerar a mais errada
interpretação imaginável. A lei interpretativa, pois, permanece tal, ainda que errônea, mas, se de
modo insuperável, que suplante a mais aguda conciliação, contrastar com a lei interpretada,
desmente a própria declaração legislativa." Ademais, a doutrina do tema é pacífica no sentido de
que: "Pouco importa que o legislador, para cobrir o atentado ao direito, que comete, dê à sua lei o
caráter interpretativo. É um ato de hipocrisia, que não pode cobrir uma violação flagrante do direito"
(Traité de droit constitutionnel, 3.ed., v. 2, 1928, p. 274-275)." (Eduardo Espínola e Eduardo
Espínola Filho, in A Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, v. 1, 3.ed., p. 294 a 296).
5. Consectariamente, em se tratando de pagamentos indevidos efetuados antes da entrada em
vigor da LC 118/05 (09.06.2005), o prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição
do indébito, nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, continua observando
a cognominada tese dos cinco mais cinco, desde que, na data da vigência da novel lei
complementar, sobejem, no máximo, cinco anos da contagem do lapso temporal (regra que se
coaduna com o disposto no artigo 2.028, do Código Civil de 2002, segundo o qual: "Serão os da
lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor,
já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.").
6. Desta sorte, ocorrido o pagamento antecipado do tributo após a vigência da aludida norma
jurídica, o dies a quo do prazo prescricional para a repetição/compensação é a data do
recolhimento indevido.
7. In casu, insurge-se o recorrente contra a prescrição qüinqüenal determinada pelo Tribunal a
quo, pleiteando a reforma da decisão para que seja determinada a prescrição decenal, sendo certo
que não houve menção, nas instâncias ordinárias, acerca da data em que se efetivaram os
recolhimentos indevidos, mercê de a propositura da ação ter ocorrido em 27.11.2002, razão pela
qual forçoso concluir que os recolhimentos indevidos ocorreram antes do advento da LC
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118/2005, por isso que a tese aplicável é a que considera os 5 anos de decadência da homologação
para a constituição do crédito tributário acrescidos de mais 5 anos referentes à prescrição da ação.
8. Impende salientar que, conquanto as instâncias ordinárias não tenham mencionado
expressamente as datas em que ocorreram os pagamentos indevidos, é certo que os mesmos foram
efetuados sob a égide da LC 70/91, uma vez que a Lei 9.430/96, vigente a partir de 31/03/1997,
revogou a isenção concedida pelo art. 6º, II, da referida lei complementar às sociedades civis de
prestação de serviços, tornando legítimo o pagamento da COFINS.
9. Recurso especial provido, nos termos da fundamentação expendida.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp
100.293-2/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe
18/12/2009)
Portanto, estão prescritos os créditos recolhidos antes da vigência da LC 118/2005, se
transcorrido prazo superior ao decênio a contar do pagamento indevido.
No que diz respeito à alegação de violação aos arts. 166 do CTN e 879 do CC, observa-se que o
Tribunal local, analisando a prova, verificou que o imposto não integra os custos da empresa,
donde resultaria a conclusão de ser cobrado na margem de lucro (campo de disponibilidade
concorrencial) da empresa de viação aérea e, portanto, repassado ao contribuinte de fato, usuário
do serviço de transporte.
Esta Corte já cuidou da matéria em outras oportunidades. No REsp 902.327/PR, o rel. Min. José
Delgado entendeu inexistir repasse do tributo nas operações de transporte aéreo, em razão do
controle governamental sobre o preço do serviço:
(...)
No que tange à matéria de fundo, inicialmente, registro que a minha posição, na linha majoritária
desta Corte Superior, é no sentido de que o art. 166 do CTN contém referência clara ao fato de
que deve haver, pelo intérprete, sempre identificação se o tributo, por sua natureza, comporta a
transferência do respectivo encargo financeiro para terceiro ou não, quando a lei, expressamente,
não determina que o pagamento da exação é feito por terceiro, como é o caso do ICMS e do IPI.
Esse entendimento consolidou-se por se considerar que o art. 166 do CTN só tem aplicação aos
tributos indiretos, isto é, que se incorporam explicitamente aos preços, como é o caso do ICMS,
do IPI, etc. Há que se notar a natureza do tributo, se direta ou indireta, para fins de verificar a
transferência do respectivo encargo financeiro para terceiros.
No entanto, no caso específico dos presentes autos, destaco que há a certidão às fls. 266/270, na
qual consta registro de que, na composição dos custos das empresas aéreas, inclusive nos anos de
1989, 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994, o ICMS não foi incluído.
No período em que foi inconstitucionalmente exigido da recorrente o recolhimento do ICMS, o
preço dos serviços de transportes aéreos era de competência do Governo Federal, ficando a
recorrente sem campo de ação para estabelecer qualquer critério de fixação de sua remuneração.
Não há, in casu, formação da base tarifária nem possibilidade do repasse de qualquer tributo aos
usuários.
Também no REsp 1.003.385/SC, o Min. Humberto Martins enfrentou a questão, aduzindo que:
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No mérito recursal, é pacífico neste Tribunal Superior que a empresa aérea é parte legítima ad
causam no pólo ativo para postular a repetição de indébito de ICMS indevidamente pago. A
recorrente demonstrou que não repassou o encargo financeiro ao consumidor final. Com efeito,
juntou aos autos certidão expedida pelo Departamento de Aviação Civil que esclarece que não
houve o repasse do ICMS com a venda das passagens aéreas (fl. 242): Certifico, para os devidos
fins, que o Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual, Interestadual e de Comunicações (ICMS) incidente sobre
o preço dos bilhetes de passagens e cargas aéreas não está incluído na composição dos custos das
empresas aéreas, inclusive nos anos de 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994. Do mesmo modo,
a apelada colacionou cópia da declaração do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias
(SNEA), afirmando que os valores equivalentes ao ICMS pago pelas empresas aéreas não foram
computados nos preços das passagens (fl. 248): Declaramos, para os devidos fins, que as
Empresas Aéreas associadas a este Sindicato, quando estabeleceram os índices tarifários relativos
aos anos de 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994, com base na formação dos custos apresentados
pelas referidas Empresas ao DAC e por ele aprovados, não incluíram na composição estes índices
os custos decorrentes do ICMS, imposto esse que foi objeto de contestação judicial pelas mesmas,
resultando na declaração de inconstitucionalidade, conforme ADIN nº 1.089/94. Diante deste
procedimento, declaramos que o imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)
não está incluído na composição final do preço das tarifas aéreas cobradas dos usuários,
relativamente aos anos acima indicados, e, portanto, não compõe o preço de venda dos bilhetes
de passagens e cargas aéreas. No período em que foi inconstitucionalmente exigido da recorrente
o recolhimento do ICMS, o preço dos serviços de transportes aéreos era controlado pelo Governo
Federal (Departamento de Aviação Civil), ficando a recorrente sem campo de ação para
estabelecer qualquer critério de fixação de sua remuneração. Não há, in casu, formação da base
tarifária nem possibilidade do repasse de qualquer tributo aos usuários.
De fato, nos tributos de imposição indireta há o fenômeno da repercussão tributária, isto é,
o tributo embute-se no preço e é transferido por autorização legal para o último ator da
cadeia de circulação da mercadoria, no caso o consumidor final, o adquirente da mercadoria
ou tomador do serviço.
Quem paga uma quantia indevidamente e tem decréscimo em seu patrimônio tem legitimidade
pra pleitear a devolução, pois o Direito veda o enriquecimento ilícito, indevido. Se não é o
contribuinte de direito quem efetivamente paga o tributo, não tem ele, de regra, legitimidade para
postular a repetição. Entretanto, evidenciada a circunstância da impossibilidade de transferência
do custo em razão das características do mercado, a legitimidade passa a ser do contribuinte de
direito. Essa a interpretação razoável do art. 166 do CTN, apoiada em perícia técnica e da qual se
afastou a Corte local.
Por fim, a pretensão recursal de revisão da condenação em honorários de advogado restou
prejudicada pelo provimento do recurso da contribuinte, o que tornou recíproca a sucumbência
com fundamento no art. 21 do CPC.
Com estas considerações, dou parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional para
declarar prescritos os créditos anteriores ao decênio legal contado do ajuizamento da demanda e
provimento ao recurso especial da recorrente TAM LINHAS AÉREAS S/A para reconhecer-lhe
a legitimidade ativa para a repetição do indébito. É o voto.
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VOTO
EXMO. SR. MINISTRO CASTRO MEIRA(Relator): Sr. Presidente, não há nenhuma observação
a fazer quanto ao voto da eminente Relatora no que tange à contagem do prazo prescricional.
Como lembrou S. Exa., trata-se de matéria que foi já pacificada nesta Corte em recurso repetitivo,
que é de todos aqui conhecido.
No que diz respeito, entretanto, à segunda parte, ouso divergir. Para deixar bem claro, lerei o que
disse o acórdão sobre a questão à fl. 1.540: "Verificada a inconstitucionalidade da exação, é
necessário perquirir se a primeira apelante demonstrou ter assumido encargo ou se obteve
autorização do terceiro a quem o ônus foi transferido tal como exige o art. 166 do Código
Tributário Nacional. Sobre a incidência do referido artigo em relação ao ICMS, veja-se a lição de
Sacha Calmon Navarro Coêlho."
E transcreve um texto do eminente tributarista, que está na fl.1.541.
"Bem por isso, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 546, cujo enunciado deixa claro que,
para receber a restituição do tributo, o contribuinte jurídico deve provar que não repassou tal encargo
ao contribuinte de fato. Veja-se, cabe restituição do tributo pago indevidamente quando reconhecido
por decisão que o contribuinte de jure não recuperou do contribuinte de facto o quantum respectivo.
Portanto, uma vez que a primeira apelante sequer alegou a suposta existência de autorização por
parte dos consumidores finais do serviço de transporte aéreo, resta verificar se o valor recolhido
a título de ICMS foi ou não repassado para o custo das passagens aéreas."
E aqui vêm os pontos fundamentais: "O documento de fls. 512/515 traz a relação dos elementos
que compunham os custos para o cálculo do valor das tarifas."
Sr. Presidente, estou lendo a fl. 1.541. Este é o ponto central.
"A certidão de fls 1.158, por sua vez, emitida pelo Departamento de Aviação Civil, informa que
'o ICMS incidente sobre o preço dos bilhetes de passagens aéreas não está incluído na composição
dos custos das empresas aéreas, inclusive nos anos de 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994.'
Essa é uma citação do ofício do DAC.
Por isso, no ofício de fls. 1.170-1, 1.171, o Departamento de Aviação Civil esclarece que o ICMS
não está incluído na estrutura dos custos das empresas aéreas, incidindo apenas sobre os insumos
utilizados na atividade."
E vem o Tribunal e acentua: "Contudo, o mesmo ofício deixa claro que o imposto incide sobre o
preço final da passagem aérea, custos mais a margem, sendo que a empresa apenas arrecada o
tributo junto aos usuários, repassando o valor à autoridade fazendária. Assim, resta claro que o
ICMS era cobrado do consumidor final, considerando o valor final da tarifa autorizada pelo DAC
e, como o valor era repassado ao contribuinte de fato, não era necessário que o tributo entrasse
no rol dos elementos que compunham o montante da tarifa. O fato alegado pela primeira apelante
e corroborado pela perícia de que as companhias aéreas não obtiveram os reajustes pleiteados
junto ao DAC, pouco importa para o deslinde do feito, eis que, independentemente do valor final
da tarifa, o imposto era sempre repassado ao consumidor final."
O que o Tribunal disse, em suma, foi que, na verdade, na formação de preço, não consta o ICMS.
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Mas esse ICMS foi absorvido pela empresa? Não. Ela diz claramente que o ICMS foi cobrado do
consumidor final.
Para que possa dizer qualquer coisa contra isso, tenho que examinar matéria fática avaliada na
origem. Sei que há o argumento a respeito dos preços tarifados, dos chamados preços
administrativos. Mas não é o caso.
O Tribunal afirma que, na formação do preço, o DAC não levou em consideração o valor do
ICMS. Logo, essa exação foi cobrada com a margem de lucro e mais o repasse.
A Corte de origem consignou, que, de acordo com a análise dos documentos, chega-se à conclusão
de que esse preço foi transferido ao consumidor final. E disse mais: sequer cogitou a TAM de trazer
qualquer elemento que pudesse, pelo menos, inferir que haveria autorização desses consumidores.
Nessas condições, entendo que não há nenhum fundamento para a irresignação da recorrente.
Dessa forma, considero que, quanto a esse ponto, não se deve conhecer do recurso e julgar
prejudicado o questionamento quanto à matéria prescricional.
Quero só lembrar que trouxe a esta Turma o Recurso Especial nº 861.289/RS, ocasião na qual fui
acompanhado por todos da Turma, de tal modo que mantenho esse entendimento. Acho que não
há meios de se reformar o acórdão a ponto de desprezar a análise fática, que foi bem feita, citando,
inclusive, as folhas.
Por essas razões, peço vênia à Sra. Ministra Relatora para dela dissentir.
É como voto.
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). BRENO RABELO LOPES, pela parte RECORRENTE: ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após o voto da Sra. Ministra Eliana Calmon, dando parcial provimento ao recurso do Estado de
Minas; dando provimento ao recurso da contribuinte e do voto do Sr. Ministro Castro Meira, não
conhecendo do recurso da contribuinte; dando parcial provimento ao recurso do Estado de Minas,
em maior extensão, pediu vista dos autos o Sr. Ministro Humberto Martins."
Aguardam os Srs. Ministros Herman Benjamin e Mauro Campbell Marques.
Brasília, 18 de março de 2010
VALÉRIA ALVIM DUSI - Secretária
VOTO-VISTA
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS: Cuida-se de recursos especiais
interpostos por TAM LINHAS AÉREAS S/A e pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, com
fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça daquele estado, cuja ementa é a seguinte:
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"APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. EXAÇÃO DECLARADA
INCONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO. TERMO FINAL. ARTIGO 166 DO CTN. APLICABILIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NÃO-TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO.
Na hipótese de declaração de inconstitucionalidade de tributo, o prazo prescricional para o
ajuizamento da ação de repetição de indébito começa a fluir a partir do trânsito em julgado da
ação direta de inconstitucionalidade.Para receber a restituição de ICMS, o contribuinte jurídico
deve comprovar que não repassou o encargo ao contribuinte de fato - inteligência do enunciado
da Súmula n. 546 do Supremo Tribunal Federal.Hipótese em que o ICMS era calculado sobre o
valor final da tarifa de transporte aéreo e integralmente repassado aos passageiros, o que
inviabiliza a pretensão de repetição de indébito.Recursos conhecidos. Prejudicial rejeitada.
Primeira apelação improvida. Segundo recurso provido. (fl. 1.532-e)
A Relatora - Ministra Eliana Calmon - propôs a seguinte ementa para o julgado:
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - TRIBUTO LANÇADO POR HOMOLOGAÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL: HOMOLOGAÇÃO
EXPRESSA OU TÁCITA - LC 118/2005 – APLICAÇÃO RETROATIVA INCONSTITUCIONALIDADE - PACIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO - EREsp's 435.835/SC e
644.736/PE - PRIMEIRA SEÇÃO RATIFICOU ENTENDIMENTO - REsp 1.002.932/SP SUBMETIDO
AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC-– REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ICMS - AVIAÇÃO CIVIL MERCADO SUJEITO A CONTROLE DE PREÇOS - ART. 166 DO CTN - INAPLICABILIDADE PRECEDENTES - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - QUESTÃO PREJUDICADA.
1. Declarada a inconstitucionalidade da parte final do art. 4º da LC 118/05, que determinava a
aplicação retroativa do art. 3º do mencionado diploma legal (entendimento ratificado pela Primeira
Seção, no REsp 1.002.932/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009, submetido ao regime do
art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008), permanece rígido o entendimento consolidado pelo
STJ, no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, é a data em que ocorrida essa, de maneira expressa ou tácita.
2. O controle de preços por órgão governamental sobre a atividade de viação aérea autoriza a
conclusão da inexistência de repercussão jurídica do tributo, o que afasta a aplicação do art. 166
do CTN. Precedentes.
3. Recurso especial da Fazenda mineira provido em parte para declarar prescritos os créditos
anteriores ao decênio legal.
4. Recurso especial da contribuinte provido para reconhecer sua legitimidade ativa ad causam."
Pedi vista dos autos em razão do voto dissidente lavrado pelo Ministro Castro Meira, no qual
aponta divergência quanto ao tópico "2" da ementa transcrita acima, que trata da inaplicação do
art. 166 do Código Tributário Nacional em razão da inexistência de repercussão econômica do
tributo ao consumidor final.
Eis o ponto de divergência em que me detive, tendo em conta que nos demais aspectos dos
recursos acompanho integralmente a Relatora, nos mesmos moldes do Ministro Castro Meira,
uma vez que a matéria referente à prescrição já está solucionada neste Tribunal Superior,
inclusive com julgamento da matéria sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil. (REsp
100.293-2/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009, DJe 18.12.2009).
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Portanto, resta saber a respeito da aplicação do art. 166 do Código Tributário Nacional no
presente caso. Passo a proferir o Voto-Vista, nos termos seguintes.
Extraio, no que nos interessa, os pontos firmados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem:
O acórdão recorrido possui os seguintes fundamentos:
"a) os elementos probatórios permitem inferir que o valor do ICMS não estava incluído na
composição dos custos das empresas aéreas nos anos de 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994,
de modo que o tributo era arrecadado junto aos usuários do serviço de transporte; e
b) incide plenamente a Súmula 546 do STF, pois a contribuinte não logrou demonstrar a ausência
de repasse jurídico do ICMS ao consumidor final. (fls. 1.528/1.544)."
A Ministra Eliana Calmon entende que não se aplica o art. 166 do Código Tributário Nacional in
casu, porque no caso específico do transporte aéreo resta evidenciada a "impossibilidade de
transferência do custo em razão das características do mercado" razão pela qual a legitimidade para
postular a repetição do indébito passa a ser do contribuinte de direito, no caso, as companhias aéreas.
Transcrevo o trecho do voto da Ministra Eliana Calmon, para melhor compreensão do tema:
"De fato, nos tributos de imposição indireta há o fenômeno da repercussão tributária, isto é, o
tributo embute-se no preço e é transferido por autorização legal para o último ator da cadeia de
circulação da mercadoria, no caso o consumidor final, o adquirente da mercadoria ou tomador
do serviço.
Quem paga uma quantia indevidamente e tem decréscimo em seu patrimônio tem legitimidade
pra pleitear a devolução, pois o Direito veda o enriquecimento ilícito, indevido. Se não é o
contribuinte de direito quem efetivamente paga o tributo, não tem ele, de regra, legitimidade para
postular a repetição. Entretanto, evidenciada a circunstância da impossibilidade de transferência
do custo em razão das características do mercado, a legitimidade passa a ser do contribuinte de
direito. Essa a interpretação razoável do art. 166 do CTN, apoiada em perícia técnica e da qual
se afastou a Corte local."
O Ministro Castro Meira, por sua vez, fundamenta a decisão de aplicação do art. 166 do Código
Tributário Nacional e - portanto - a ilegitimidade das companhias aéreas para pleitear a repetição
de indébito, em razão da premissa fática de que o ICMS fora embutido no preço da passagem, e
o ônus foi transferido ao passageiro (consumidor final).
A propósito, trecho do voto colhido em sessão - do Ministro Castro Meira:
"O Tribunal diz que, na formação do preço, o DAC não levou em consideração o valor do ICMS;
logo, o ICMS foi cobrado com a margem de lucro e mais o repasse. Está dizendo, claramente,
que, na análise dos documentos, leva à conclusão de esse preço foi transferido, sim, ao
consumidor final. E disse mais: sequer cogitou a TAM de trazer qualquer elemento que pudesse,
pelo menos, inferir que haveria autorização desses consumidores."
A questão da aplicação do art. 166 do Código Tributário Nacional vem sendo flexibilizada no
Superior Tribunal de Justiça; tanto é assim que, na sessão de 24.3.2010, a Primeira Seção deste
Tribunal Superior entendeu que "o contribuinte de direito tem legitimidade para integrar o pólo ativo
da ação judicial que objetiva a restituição do "tributo indireto" indevidamente recolhido", "in verbis":
"(...) 6. Deveras, o condicionamento do exercício do direito subjetivo do contribuinte que pagou
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tributo indevido (contribuinte de direito) à comprovação de que não procedera à repercussão
econômica do tributo ou à apresentação de autorização do 'contribuinte de fato' (pessoa que
sofreu a incidência econômica do tributo), à luz do disposto no artigo 166, do CTN, não possui
o condão de transformar sujeito alheio à relação jurídica tributária em parte legítima na ação
de restituição de indébito .
7. À luz da própria interpretação histórica do artigo 166, do CTN, dessume-se que somente o
contribuinte de direito tem legitimidade para integrar o pólo ativo da ação judicial que objetiva
a restituição do "tributo indireto" indevidamente recolhido (Gilberto Ulhôa Canto, 'Repetição
de Indébito', in Caderno de Pesquisas Tributárias, n° 8, p. 2-5, São Paulo, Resenha Tributária,
1983; e Marcelo Fortes de Cerqueira , in 'Curso de Especialização em Direito Tributário Estudos Analíticos em Homenagem a Paulo de Barros Carvalho', Coordenação de Eurico
Marcos Diniz de Santi, Rio de Janeiro, Forense, 2007, p. 390/393)."
(REsp n. 903.394/AL (sessão de 24.3.2010, ementa proposta, não publicada)
No presente, da análise particular do caso do transporte civil de passageiros, percebe-se que a
aplicação meramente gramatical do art. 166 do Código Tributário Nacional acaba por inviabilizar
o pedido de repetição de indébito dos valores pagos indevidamente pois - como é de se supor torna-se inviável requerer autorização de cada um dos passageiros que utilizaram os voos
regulares da companhia aérea no prazo de dez anos. Em outro dizer, acaba transformando o art.
166 do Código Tributário Nacional em letra morta, em que o direito de rever valores já declarados
inconstitucionais resta completamente (ou praticamente) impossível de ser pleiteado em juízo.
Não é demais lembrar que este recurso - na verdade - é repetitivo; existindo algumas outras ações
idênticas em que se pleiteia a restituição do tributo em idênticos moldes, e naquelas ações - ao
menos nos processos que relatei – sempre constou a premissa fática de que a companhia aérea
acabava assumindo o ônus do tributo. Prova esta que consta nos autos consistente em declaração
padrão, dirigida a todas as companhias aéreas, em que certifica o Departamento de Aviação Civil
que não houve o repasse do ICMS com a venda das passagens aéreas, conforme certidão que
transcrevo (fls. 453e):
"Certifico, para os devidos fins, que o Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de
Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Interestadual e de
Comunicações (ICMS) incidente sobre o preço dos bilhetes de passagens e cargas aéreas não
está incluído na composição dos custos das empresas aéreas, inclusive nos anos de 1989, 1990,
1991, 1992, 1993 e 1994."
Do mesmo modo, as companhias aéreas apresentam declaração do Sindicato Nacional das
Empresas Aeroviárias (SNEA), afirmando que os valores equivalentes ao ICMS pago pelas
empresas aéreas não foram computados nos preços das passagens (fls. 459e):
"Declaramos, para os devidos fins, que as Empresas Aéreas associadas a este Sindicato, quando
estabeleceram os índices tarifários relativos aos anos de 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994,
com base na formação dos custos apresentados pelas referidas Empresas ao DAC e por ele
aprovados, não incluíram na composição estes índices os custos decorrentes do ICMS, imposto
esse que foi objeto de contestação judicial pelas mesmas, resultando na declaração de
inconstitucionalidade, conforme ADIN nº 1089/94.
Diante deste procedimento, declaramos que o imposto sobre Operações Relativas à Circulação
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de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS) não está incluído na composição final do preço das tarifas aéreas
cobradas dos usuários, relativamente aos anos acima indicados, e, portanto, não compõe o preço
de venda dos bilhetes de passagens e cargas aéreas."
No período em que foi inconstitucionalmente exigido da recorrente o recolhimento do ICMS, o
preço dos serviços de transportes aéreos era controlado pelo Governo Federal (Departamento de
Aviação Civil), ficando a recorrente sem campo de ação para estabelecer qualquer critério de
fixação de sua remuneração. Não há, in casu, formação da base tarifária nem possibilidade do
repasse de qualquer tributo aos usuários.
Assim, evidenciado que a recorrente não repassou o encargo financeiro ao usuário, porquanto o
ICMS não estava incluído na composição final do preço das tarifas aéreas, impõe-se afastar a
aplicação, in casu, do disposto no art. 166 do CTN.
A propósito:
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO.
ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. NÃO-OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL.
EMPRESAS AÉREAS. PREÇO CONTROLADO PELO GOVERNO FEDERAL (DAC). REPASSE
DE ENCARGO FINANCEIRO AO CONSUMIDOR FINAL. INEXISTÊNCIA. ART. 166 DO CTN.
NÃO-APLICAÇÃO, IN CASU. LEGITIMIDADE ATIVA.
1. Recurso especial contra acórdão a quo considerou a recorrente parte ativa ilegítima ad
causam para postular a repetição de indébito de ICMS indevidamente pago.
2. Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide
antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao
constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do
seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que
entender pertinentes ao julgamento da lide.
3. Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, 'a tutela jurisdicional deve ser prestada de
modo a conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as
razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo
com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há
que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide' e que 'o magistrado tem
o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a
produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos possui
suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento.' (REsp nº 102303/PE, Rel.
Min. Vicente Leal, DJ de 17/05/99). Inexistência de cerceamento de defesa em face do
indeferimento de prova pleiteada.
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o art. 166 do CTN contém referência clara ao fato
de que deve haver, pelo intérprete, sempre identificação se o tributo, por sua natureza, comporta
a transferência do respectivo encargo financeiro para terceiro ou não, quando a lei,
expressamente, não determina que o pagamento da exação é feito por terceiro, como é o caso do
ICMS e do IPI. Esse entendimento consolidou-se por se considerar que o art. 166 do CTN só tem
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aplicação aos tributos indiretos, isto é, que se incorporam explicitamente aos preços, como é o
caso do ICMS, do IPI, etc. Há que se notar a natureza do tributo, se direta ou indireta, para fins
de se verificar a transferência do respectivo encargo financeiro para terceiros.
5. No caso específico dos autos, há a certidão na qual consta registro de que, na composição dos
custos das empresas aéreas (concessionárias de serviços públicos de transporte), inclusive nos anos
de 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994, o ICMS não foi incluído. No período em que foi
inconstitucionalmente exigido da recorrente o recolhimento do ICMS, o preço dos serviços de
transportes aéreos era controlado pelo Governo Federal (Departamento de Aviação Civil), ficando a
recorrente sem campo de ação para estabelecer qualquer critério de fixação de sua remuneração. Não
há, in casu, formação da base tarifária nem possibilidade do repasse de qualquer tributo aos usuários.
6. Não há como o transportador aéreo repassar ao consumidor final (o passageiro ou o
expedidor de cargas) eventual tributo exigido pelo Fisco. Tais empresas não desempenham
atividades mercantis geradoras do ICMS, sendo, portanto, inaplicável o art. 166 do CTN.
7. Recurso especial provido."
(REsp 902.327/PR, Rel. Min. José Delgado, julgado em 19.4.2007, DJ 10.5.2007.)
Portanto, acompanho o voto da Ministra Relatora Eliana Calmon integralmente, pois entendo que a
companhia aérea tem legitimidade para pleitear a repetição do indébito tributário, dando-se nova
interpretação ao art. 166 do Código Tributário Nacional, nos moldes do novo entendimento firmado
pela Primeira Seção no julgamento do REsp 903.394/AL (sessão de 24.3.2010) para permitir que o
contribuinte de direito recupere os valores que - de fato - acabou por recolher a maior.
Ante o exposto, nos mesmos moldes do voto da Ministra Relatora, dou parcial provimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional para declarar prescritos os créditos anteriores ao decênio
legal, contado do ajuizamento da demanda e provimento ao recurso especial da recorrente TAM
LINHAS AÉREAS S/A, para reconhecer a legitimidade ativa sobre a repetição do indébito.
É como penso. É como voto.
MINISTRO HUMBERTO MARTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Humberto Martins, acompanhando
a Sra. Ministra Eliana Calmon, dando parcial provimento ao recurso do Estado de Minas e dando
provimento ao recurso da Contribuinte, pediu vista dos autos o Sr. Ministro Herman Benjamin."
Aguarda o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.
Brasília, 20 de abril de 2010
VALÉRIA ALVIM DUSI - Secretária
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VOTO-VISTA
O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Os Recursos Especiais da empresa e do
Estado de Minas Gerais foram interpostos contra acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 1532):
APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. EXAÇÃO DECLARADA
INCONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO. TERMO FINAL. ARTIGO 166 DO CTN.
APLICABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NÃO-TRANSFERÊNCIA
DO ENCARGO.
Na hipótese de declaração de inconstitucionalidade de tributo, o prazo prescricional para o
ajuizamento da ação de repetição de indébito começa a fluir a partir do trânsito em julgado da
ação direta de inconstitucionalidade. Para receber a restituição de ICMS, o contribuinte jurídico
deve comprovar que não repassou o encargo ao contribuinte de fato - inteligência do enunciado
da Súmula n.º 546 do Supremo Tribunal Federal. Hipótese em que o ICMS era calculado sobre o
valor final da tarifa de transporte aéreo e integralmente repassado aos passageiros, o que
inviabiliza a pretensão de repetição de indébito. Recursos conhecidos. Prejudicial rejeitada.
Primeira apelação improvida. Segundo recurso provido.
A eminente Relatora apresentou voto dando parcial provimento a ambos os recursos. Eis a ementa
proposta:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – TRIBUTO LANÇADO POR HOMOLOGAÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL:
HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA - LC 118/2005 - APLICAÇÃO RETROATIVA INCONSTITUCIONALIDADE - PACIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO – EREsp's
435.835/SC e 644.736/PE - PRIMEIRA SEÇÃO RATIFICOU ENTENDIMENTO - REsp
1.002.932/SP SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC - REPETIÇÃO DE
INDÉBITO - ICMS – AVIAÇÃO CIVIL - MERCADO SUJEITO A CONTROLE DE PREÇOS
- ART. 166 DO CTN - INAPLICABILIDADE - PRECEDENTES - HONORÁRIOS DE
ADVOGADO - QUESTÃO PREJUDICADA.
1. Declarada a inconstitucionalidade da parte final do art. 4º da LC 118/05, que determinava a
aplicação retroativa do art. 3º do mencionado diploma legal (entendimento ratificado pela Primeira
Seção, no REsp 1.002.932/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009, submetido ao regime
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008), permanece rígido o entendimento consolidado
pelo STJ, no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, é a data em que ocorrida essa, de maneira expressa ou tácita.
2. O controle de preços por órgão governamental sobre a atividade de viação aérea autoriza a
conclusão da inexistência de repercussão jurídica do tributo, o que afasta a aplicação do art. 166
do CTN. Precedentes.
3. Recurso especial da Fazenda mineira provido em parte para declarar prescritos os créditos
anteriores ao decênio legal.
4. Recurso especial da contribuinte provido para reconhecer sua legitimidade ativa ad causam.
O eminente Ministro Castro Meira inaugurou a divergência, entendendo que, se o acórdão a quo
afirmou que o ICMS era integralmente repassado aos consumidores, rever tal questão demandaria
reexame de matéria fático probatória.
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1. Uma palavra inicial sobre os votos já apresentados
Destaco que, no calor do debate na sessão de julgamento, o Ministro Castro Meira supôs, por
equívoco, que a discussão do repasse do ICMS fora trazida a esta Corte pelo Recurso Especial do
Estado de Minas Gerais e por isso deu-lhe provimento. A rigor, foi o apelo da TAM que veiculou
a questão. A compreensão da dinâmica processual, no entanto, fica corretamente estabelecida no
voto escrito do Ministro Castro Meira.
Para maior clareza, transcrevo as notas taquigráficas dos debates da sessão de 18.03.2010:
O SR. MINISTRO CASTRO MEIRA: Sr. Presidente, não há nenhuma observação a fazer
quanto ao voto da eminente Relatora no que tange à contagem do prazo prescricional. Como
lembrou S. Exa., trata-se de matéria que foi já pacificada nesta Corte em recurso repetitivo, que
é de todos aqui conhecido.
No que diz respeito, entretanto, à segunda parte, ouso divergir.
Para deixar bem claro, lerei o que disse o acórdão sobre a questão à fl. 1.540:
"Verificada a inconstitucionalidade da exação, é necessário perquirir se a primeira apelante
demonstrou ter assumido encargo ou se obteve autorização do terceiro a quem o ônus foi
transferido tal como exige o art. 166 do Código Tributário Nacional.
Sobre a incidência do referido artigo em relação ao ICMS, veja-se a lição de Sacha Calmon
Navarro Coêlho."
E transcreve um texto do eminente tributarista, que já está nas fls.1.541.
"Bem por isso, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 546, cujo enunciado deixa claro que,
para receber a restituição do tributo, o contribuinte jurídico deve provar que não repassou tal
encargo ao contribuinte de fato. Veja-se, cabe restituição do tributo pago indevidamente quando
reconhecido por decisão que o contribuinte de jure não recuperou do contribuinte de facto o
quantum respectivo.
Portanto, uma vez que a primeira apelante sequer alegou a suposta existência de autorização por
parte dos consumidores finais do serviço de transporte aéreo, resta verificar se o valor recolhido
a título de ICMS foi ou não repassado para o custo das passagens aéreas."
E aqui vêm os pontos fundamentais: "O documento de fls. 512/515 traz a relação dos elementos
que compunham os custos para o cálculo do valor das tarifas."
Sr. Presidente, estou lendo a fl. 1.541. Este é o ponto central.
"A certidão de fls 1.158, por sua vez, emitida pelo Departamento de Aviação Civil, informa que
'o ICMS incidente sobre o preço dos bilhetes de passagens aéreas não está incluído na composição
dos custos das empresas aéreas, inclusive nos anos de 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994.' Esta
é uma citação do ofício do DAC.
Por isso, no ofício de fls. 1.170-1, 1.171, o Departamento de Aviação Civil esclarece que o ICMS
não está incluído na estrutura dos custos das empresas aéreas, incidindo apenas sobre os insumos
utilizados na atividade."
E vem o Tribunal e diz: "Contudo, o mesmo ofício deixa claro que o imposto incide sobre o preço
final da passagem aérea, custos mais a margem, sendo que a empresa apenas arrecada o tributo
junto aos usuários, repassando o valor à autoridade fazendária. Assim, resta claro que o ICMS era
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cobrado do consumidor final, considerando o valor final da tarifa autorizada pelo DAC e, como
o valor era repassado ao contribuinte de fato, não era necessário que o tributo entrasse no rol dos
elementos que compunham o montante da tarifa. O fato alegado pela primeira apelante e
corroborado pela perícia de que as companhias aéreas não obtiveram os reajustes pleiteados junto
ao DAC, pouco importa para o deslinde do feito, eis que, independentemente do valor final da
tarifa, o imposto era sempre repassado ao consumidor final."
O que o Tribunal disse, em suma, foi que, na verdade, na formação de preço, não entrou o ICMS.
Mas esse ICMS foi absorvido pela empresa? Não.
Ela diz claramente que o ICMS foi cobrado do consumidor final. Para que possa dizer qualquer
coisa contra isso, tenho que contrariar matéria fática do Tribunal. Sei que há o argumento a
respeito dos preços tarifados, dos chamados preços administrativos. Mas não é o caso da hipótese.
O Tribunal diz que, na formação do preço, o DAC não levou em consideração o valor do ICMS;
logo, o ICMS foi cobrado com a margem de lucro e mais o repasse. Está dizendo, claramente,
que, na análise dos documentos, leva à conclusão de esse preço foi transferido, sim, ao
consumidor final. E disse mais: sequer cogitou a TAM de trazer qualquer elemento que pudesse,
pelo menos, inferir que haveria autorização desses consumidores.
Nessas condições, entendo que, nessa parte, não há nenhum fundamento para a irresignação da
recorrente. Desta forma, considero que, no caso, não se deve conhecer do recurso e julgar
prejudicado o questionamento quanto à matéria prescricional.
Quero só lembrar que trouxe a esta Turma o Recurso Especial nº 861.289/RS e, nesse mesmo
diapasão, fui acompanhado por todos da Turma, de tal modo que mantenho esse entendimento.
Acho que não há meios de se reformar o acórdão a ponto de desprezar a análise fática, que foi
bem feita, citando, inclusive, as folhas.
Por essas razões, peço vênia à Sra. Ministra Relatora para dela dissentir.
Esclarecimentos
O SR. MINISTRO HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS (PRESIDENTE): V.
Exa. não está conhecendo do recurso da Fazenda?
A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON (RELATORA): Sr. Ministro Castro Meira, vi o
precedente de V. Exa., mas o que tem prevalecido na Primeira Seção? Há jurisprudência da
Primeira e da Segunda Turmas, dizendo que o ICMS é repassado ao contribuinte quando há sobre
o preço o destaque daquilo que o contribuinte paga a maior. Na espécie, tenho uma tese jurídica
e, por isso, conheci do recurso; de qualquer sorte, o recurso tem de ser conhecido, porque existe
uma tese jurídica impugnada pela Fazenda, que é o problema da prescrição. Não interessa que não
se tenha por quê. De qualquer sorte, há uma tese jurídica posta, e tem de ser, pelo menos,
parcialmente conhecido.
Mas esse não é o caso; o problema reside no repasse. O que se tem dito é que, se eu tenho um
preço e nele não tenho margem de lucro – porque o que existe é um preço tabelado -, não importa
a composição desse preço. O que importa é que o comerciante só pode vender por X, sem fazer
o destaque em separado do ICMS.
Então, neste caso, não existe o problema de ilegitimidade que vá ensejar o não repasse. É o que
está dito com todas as letras num precedente da Primeira Seção. Esta é a tese; se não vingar essa
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minha posição, será melhor levarmos para a Primeira Seção, a fim de reorganizar, uma vez que
nas mercadorias sujeitas a tabelamento incluem-se nos custos os tributos pagos, e por quê?
Não importa que o DAC diga que não inclui nos custos. Está dizendo que não, mas não é custo, mas
a margem de lucro, porque, se está tabelado, tenho que tirar o imposto da minha margem de lucro.
"Nas mercadorias sujeitas a tabelamento, incluem-se nos custos os tributos pagos eliminando-se
previamente a transferência desse ônus ao preço cobrado do consumidor final. O produto tabelado
tem o seu preço determinado pelo Poder Público, por isso que se estabelece controle do lucro, que
é o parâmetro para a medida econômica da repercussão."
A parte fez uma prova pericial, e nela o perito disse que o preço era o preço tabelado, e que não
houve, em cima desse preço tabelado, mais o acréscimo do ICMS. E nessas condições é que vem
prevalecendo essa posição de, sim, há possibilidade da repetição de indébito.
Então, mantenho o meu voto.
O SR. MINISTRO CASTRO MEIRA: Sr. Presidente, não vou polemizar, mas somente um
breve esclarecimento.
Primeiro, embora até se possa inferir, aqui nesse acórdão não há nenhuma referência a
tabelamento. Depois é notório que, embora as empresas aéreas possam ter limitações e controles,
não cobram preços iguais, tanto que as pessoas, mesmo nessa época, já procuravam saber onde o
preço estava mais em conta.
Não vejo razão para ser submetida esta matéria à Corte ou à Seção, porque estamos examinando
um caso diante de uma análise específica feita aqui no acórdão, em que, a meu ver, não há
nenhuma dúvida quanto à análise que se fez.
É claro que conheceria do recurso se houvesse interesse, no meu raciocínio, na análise da
prescrição, mas se estou dando um resultado que é mais amplo para a outra parte, que seria de
não conhecer do recurso, acredito que não há nenhuma incoerência, no caso, não obstante
reconhecer que a tese já é tranquila, julgar essa matéria prejudicada.
De outro modo, teria que dizer que dou provimento em parte pela prescrição e, depois, não
conheço pela outra.
A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON (RELATORA): Sr. Ministro Castro Meira, também
sem querer polemizar, insisto porque, na realidade, o que estou questionando não são as questões
fáticas ensejadas nessa espécie. O que quero realçar é que existe uma tese jurídica que foi
enfrentada assim, embora o acórdão tivesse caminhado no outro sentido, e só en passant falasse
sobre tabelamento, a parte fez a perícia para dizer que o preço foi o preço tabelado. Hoje, não
temos tabelamento de preço, mas já tivemos, sim, tabelamento de passagens.
Nessas condições, aqui no STJ, prevaleceu uma tese; tenho aqui acórdãos recentes dos Srs.
Ministros Hamilton Carvalhido, Humberto Martins, no sentido de que, quando existe mercadoria
tabelada, não se aplicará o art. 166.
Essa é uma tese antiga da Primeira Seção, inclusive. Por isso é que estou aplicando essa tese, e a
partir daí estou desprezando os argumentos do acórdão, que são fáticos e que se contrapõem a
uma tese; essa é a questão.
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O SR. MINISTRO HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS (PRESIDENTE): Sr.
Ministro Castro Meira, pelo que entendi, V. Exa. não está conhecendo do recurso especial da
Fazenda e julgando prejudicado o exame da questão prejudicial com relação aos créditos
anteriores ao decênio, é isso?
O SR. MINISTRO CASTRO MEIRA: Como não conheço do recurso especial, considero
prejudicada a questão referente à prescrição.
O SR. MINISTRO HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS (PRESIDENTE): A
Ministra Eliana Calmon dá provimento ao recurso especial da contribuinte para reconhecer sua
legitimidade ativa ad causam - o Ministro Castro Meira concorda. Com relação ao recurso
especial da Fazenda, o Sr. Ministro Castro Meira não conhece do recurso.
O SR. MINISTRO CASTRO MEIRA: Mas não há recurso da Fazenda. Se há recurso da
Fazenda, então não conheço do recurso da TAM e dou provimento ao recurso da Fazenda.
O SR. MINISTRO HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS (PRESIDENTE):
Então é o contrário. São dois recursos.
O SR. MINISTRO CASTRO MEIRA: Retifico o resultado: nego provimento ao recurso da
TAM, porque a questão da prescrição é secundária. Aliás, quem está tratando de prescrição é a
Fazenda. E ao da Fazenda dou provimento.
O SR. MINISTRO HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS (PRESIDENTE):
Acompanhando a Relatora.
O SR. MINISTRO CASTRO MEIRA: Não. Estou dando provimento ao recurso da Fazenda.
O SR. MINISTRO HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS (PRESIDENTE): A
Ministra Relatora deu parcial provimento.
O SR. MINISTRO CASTRO MEIRA: A Ministra Eliana Calmon apreciou apenas a prescrição.
Estou indo além, porque a TAM não tem direito; é em maior extensão. Estou não conhecendo do
recurso da TAM e dando provimento ao recurso da Fazenda.
A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON (RELATORA): Se der provimento ao recurso da
Fazenda, a Fazenda tem a tese jurídica de que está prescrito tudo.
O Sr. Ministro Castro Meira dá o resultado do recurso por um sentido prático, porque, na prática,
se não tem nada a devolver, não importa que seja total ou parcial a prescrição, não é isso?
Retificação de Voto
O SR. MINISTRO CASTRO MEIRA: Sr. Presidente, retifico.
Dou provimento em parte ao recurso especial da Fazenda, em maior extensão, e não conheço do
recurso especial da TAM.
O resultado será sempre este: estou dizendo que a TAM não faz jus à repercussão.
O Ministro Castro Meira, portanto, entendeu que não é possível rever a posição do Tribunal a quo
de que o ICMS foi efetivamente repassado aos consumidores.
Em voto-vista, o eminente Ministro Humberto Martins acompanhou a Relatora, afastando a
aplicação do art. 166 do CTN e conferindo legitimidade à empresa aérea para requerer a
restituição do ICMS. Eis a ementa do voto-vista:
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PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - ICMS – EMPRESAS AÉREAS - PREÇO DA
PASSAGEM CONTROLADO PELO GOVERNO FEDERAL (DAC) - REPASSE DE ENCARGO
- ART. 166 DO CTN – NÃO APLICAÇÃO - PARCIAL PROVIMENTO – ACOMPANHO
INTEGRALMENTE O VOTO DA MINISTRA RELATORA ELIANA CALMON.
Passo ao meu voto.
2. Recurso Especial da TAM
No apelo da empresa, o cerne da discussão está em saber se houve ou não a transferência do custo
do ICMS aos consumidores, nas vendas de passagens aéreas.
2.1 Inexistência de tabelamento no período em questão (a partir de 1992)
Primeiramente, é preciso esclarecer que, na hipótese dos autos, considerando o período para o
qual se busca a prestação jurisdicional, não se está diante de hipótese de tabelamento de
preços pelo Governo.
A fixação das tarifas das passagens aéreas pelo Estado tem apoio legal no art. 193 da Lei
7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), que dispõe (grifei):
Art. 193. Os serviços aéreos de transporte regular ficarão sujeitos às normas que o Governo
estabelecer para impedir a competição ruinosa e assegurar o seu melhor rendimento econômico
podendo, para esse fim, a autoridade aeronáutica, a qualquer tempo, modificar freqüências, rotas,
horários e tarifas de serviços e outras quaisquer condições da concessão ou autorização.
(...)
Art. 200. Toda empresa nacional ou estrangeira de serviço de transporte aéreo público regular
obedecerá às tarifas aprovadas pela autoridade aeronáutica .
Com base nas normas acima referidas, no período entre 1986 e 1992, o Departamento de Aviação
Civil - DAC exercia rígido controle sobre o mercado de aviação, estabelecendo, inclusive, a
estrutura tarifária nas rotas domésticas.
No entanto, desde 1992 (justamente o período não atingido pela prescrição decenal), deixou
de haver tabelamento de preços das passagens aéreas pelo Governo brasileiro. Com efeito, o
Ministério da Aeronáutica, em 6 de fevereiro de 1992, editou a Portaria 075/GM5, que "Institui a
liberação monitorada das tarifas aéreas domésticas", nos seguintes termos (grifei):
Art. 1º Fica estabelecido o regime de tarifas liberadas, com monitoramento, nos serviços de
transporte aéreo regular de passageiros e cargas entre pontos de território nacional.
Art. 2º O Departamento de Aviação Civil estabelecerá as regras de funcionamento do regime
tarifário a que se refere esta Portaria, bem como procederá ao monitoramento das tarifas
praticadas pelas empresas, intervindo, sempre que forem ultrapassados os limites estabelecidos.
Assim, respeitada a prescrição decenal e ajuizada a ação em junho de 2002, no período em
discussão nos autos, é certo que não havia a fixação de um preço rígido para as passagens
aéreas, mas apenas de bandas tarifárias (limites máximo a mínimo autorizados pelo órgão
regulador). Dentro desses limites, as empresas aéreas poderiam oferecer descontos e estabelecer
suas margens, escolhendo o valor que cobrariam do consumidor pelos bilhetes aéreos. E
descontos, todos nós sabemos, as empresas ofertavam aos seus consumidores!
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Logo, ainda que se aceitasse que, nos casos de tabelamento, haveria a presunção da ausência de
repasse do tributo, o caso dos autos não é de tabelamento.
2.2 Acórdão a quo baseado inteiramente na prova dos autos
Não obstante, mesmo que houvesse tabelamento, é certo que a simples presunção (relativa)
poderia ser afastada por prova de que o repasse do ICMS ocorreu, prova esta que efetivamente
foi feita na hipótese em discussão.
De fato, o Tribunal a quo, com base no conjunto probatório dos autos, assim delineou o contexto
fático da demanda (grifei):
"O documento de fls. 512/515 traz a relação dos elementos que compunham os custos para o
cálculo do valor das tarifas. A certidão de fls. 1.158, por sua vez, emitida pelo Departamento de
Aviação Civil, informa que o ICMS incidente sobre o "o preço dos bilhetes de passagens e cargas
aéreas não está incluído na composição dos custos da empresas aéreas, inclusive nos anos de
1989, 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994".
Por isso, no ofício de fls. 1.170/1.171, o DAC esclarece que o ICMS não está incluído na estrutura
de custos das empresas aéreas, incidindo apenas sobre os insumos utilizados na atividade.
Contudo, o mesmo ofício deixa claro que o imposto incide "sobre o preço final da passagem aérea
(custos mais a margem)", sendo que a empresa apenas arrecada o tributo junto aos usuários,
repassando o valor à autoridade fazendária.
Assim, resta claro que o ICMS era cobrado do consumidor final, considerando o valor final
da tarifa autorizada pelo DAC. Como o valor era repassado ao contribuinte de fato, não era
necessário que o tributo entrasse no rol dos elementos que compunham o montante final da
tarifa.
O fato alegado pela primeira apelante - e corroborado pela perícia - de que as companhias aéreas
não obtiveram os reajustes pleiteados junto ao DAC pouco importa para o deslinde do feito, eis
que independentemente do valor final da tarifa, o imposto era sempre repassado ao
consumidor final." (e-STJ, fl. 1540-1541).
No julgamento dos Embargos de Declaração, a Corte a quo reiterou, "analisando a prova dos
autos, 'que o ICMS era cobrado do consumidor final, considerando o valor final da tarifa
autorizada pelo DAC'" (e-STJ, fl. 1566, grifei).
Ora, se o Tribunal de origem, soberano na análise das questões fáticas, decidiu, com base nas
provas dos autos, que houve o repasse do ICMS, não vejo como reverter este entendimento sem
contrariar a Súmula 7/STJ, como bem lembrou o Ministro Castro Meira.
Convém registrar que, em casos idênticos ao presente, em que se discute a legitimidade da
empresa aérea para pleitear indébito de ICMS, tendo as cortes locais fixado as premissas de que
foi feito o repasse do tributo ao consumidor, o STJ não conheceu dos Recursos Especiais,
exatamente porque demandariam incursão em matéria fático-probatória.
Nesse sentido, transcrevo trecho do voto do Ministro Teori Zavascki no REsp 898.192/SP, da
Transbrasil S/A:
Quanto à contrariedade ao artigo 166 do CTN, assevera a recorrente ter demonstrado
"cabalmente, desde o início da presente ação, que em nenhum momento houve a transferência do
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ônus do ICMS aos seus consumidores finais no valor das passagens aéreas" (fl. 748). Enfatiza
haver nos autos certidão do Departamento de Aviação Civil - DAC dando conta de que os valores
das passagens aéreas não tinham em sua composição parcela de ICMS.
O acórdão recorrido, por sua vez, entendeu que "o ofício de fl. 376 (...) coloca uma pá de cal na
questão: por ele vê-se que as empresas aéreas estavam autorizadas a incluir o ICMS no cálculo
da tarifa, com base na alíquota média de 8,5%, tendo em vista o estabelecido no Convênio ICMS
92/91 (redução da base de cálculo na prestação de serviços de transporte aéreo), que, aliás, apenas
sucede o de nº 25/91 invocado pela autora na inicial" (fl. 674). Consta, ainda, no voto-vogal, que
"o imposto, como natural, foi pago pelo consumidor de serviço. Foi ele quem pagou. Sobre ele é
que incidiu o impacto financeiro, como contribuinte de fato, cabendo à companhia aérea, como
agente cobrador do poder público, a obrigação do repasse, como contribuinte de direito" (fl. 677).
Assim, a solução da controvérsia trazida pela recorrente reside basicamente em posicionar-se
sobre um aspecto fático da causa - a existência, ou não, de ICMS embutido no valor da passagem
aérea - o que é inviável no recurso especial ante o óbice da Súmula 07 desta Corte.
Trago também a posição do Ministro Francisco Falcão no mesmo julgamento:
Finalmente, quanto à alegação de não-transferência do ônus do ICMS ao consumidor final,
verifico que a análise da questão impõe o reexame do conjunto probatório, o que é insusceptível
no âmbito do recurso especial.
Da mesma forma, o Ministro Benedito Gonçalves não conheceu do Recurso Especial
1.111.359/SP, da Varig S/A, porque o Tribunal de Justiça, com base nas provas dos autos,
constatou que a empresa havia repassado o custo do ICMS aos consumidores.
Transcrevo trecho da decisão:
Por seu turno, o acórdão recorrido, com fundamento nos elementos de prova depositados nos
autos, reconheceu que a empresa (contribuinte de direito) transferiu ao consumidor final a
majoração da alíquota do ICMS determinada pelo Convênio ICMS 66 de 14/12/1988.
A propósito, anotou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à fl. 612: A autora foi
contribuinte de direito do imposto cuja restituição aqui se persegue. Mas transferiu ao consumidor
final (contribuinte de fato) o imposto então incidente sobre o transporte aéreo.
É o que, na verdade, atestam os documentos de fls. 353/354 (verbis: - "... o aumento concedido
por conta da incidência do ICMS seria acrescentado ao valor da tarifa líquida, assim o valor final
da tarifa aérea ... seria a tarifa líquida ... acrescida do ICMS, calculado por dentro ..." - fls. 354),
256, 258, 260, 262, 264 e 266, onde se verifica que a autora deduziu os valores recolhidos a título
de ICMS da sua Receita Operacional Bruta no período de 1989 a 1994. Mas: - os documentos de
fls. 268 e 269 informam que foi concedido aumento de tarifa aérea em razão do ICMS então
devido e que as companhias aéreas estavam autorizadas a calcular a tarifa com a inclusão do
imposto.
Destarte, provado o repasse do imposto ao consumidor final, como bem reconheceu a r. sentença
de fls., desnecessária a produção de prova pericial reclamada pela autora.
Assim, não é de se falar em cerceamento de defesa. E como a autora (contribuinte de direito)
recuperou do consumidor final (contribuinte de fato) o tributo indevidamente pago, não faz ela
jus à repetição do indébito.
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Com efeito, tem-se que a revisão do julgado enseja a aplicação da Súmula 7 do STJ, pois depende
necessariamente do reexame dos elementos de prova que foram utilizados pelo Tribunal de
origem quando definiu pela impossibilidade da restituição tributária pretendida.
Perceba-se que nesses casos, assim como na hipótese, não há qualquer tese jurídica em análise,
o que se discute é apenas e tão-somente se houve ou não o repasse do ICMS nas vendas de
passagens aéreas, questão exclusivamente de fato.
Sendo assim, tal como decidido nos julgamentos acima, entendo que não se deve conhecer do
Recurso Especial da TAM, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
2.3 Repasse do ICMS aos consumidores e incidência do art. 166 do CTN
Ademais, se ficou consignado no acórdão de origem que "o ICMS incidente sobre 'o preço dos
bilhetes de passagens e cargas aéreas não está incluído na composição dos custos da empresas
aéreas, inclusive nos anos de 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994'", é evidente que ICMS era
repassado aos consumidores.
Ora, afirmar que o tributo não está incluído na composição dos custos das empresas é asseverar
que este ônus não é delas! Se o custo é X, fora o ICMS, o preço final cobrado do consumidor,
obviamente, será o custo, acrescido da margem de lucro da empresa e do ICMS, já que não se
pode admitir que o tributo seria simplesmente desconsiderado.
Em conseqüência, houve o repasse do tributo, razão pela qual incide o art. 166 do CTN. Correto,
portanto, o entendimento do Tribunal a quo.
De fato, como consignado no acórdão recorrido, ficou devidamente comprovado que, na hipótese,
houve o repasse do ICMS aos consumidores.
2.4 A Portaria 131/SPL, do DAC
Nesse sentido, o Estado anexou à sua contestação a Portaria 131/SPL, do DAC, de 28 de abril de
1989 (portanto, ainda no período de tabelamento dos preços), que concedeu um reajuste das
tarifas aéreas justamente em função da incidência do ICMS a partir de então (e-STJ, fl. 382).
Veja-se o que dispõe o referido ato: O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE
AVIAÇÃO CIVIL, com fundamento no que dispõe no Decreto nº 301, de 19 Dez. 61, em seu Art.
4º, bem como o disposto no Decreto nº 59.906, de 30 Dez. 66, e devida aprovação do Exmo. Sr.
Ministro da Aeronáutica, de conformidade com o disposto no § 3º do Artigo 2º do Decreto nº
72.898, de Out. 73, resolve:
Art. 1º - Conceder um reajuste para mais de 14,06% (quatorze vírgula zero seis por cento) mais
6,38% (seis vírgula trinta e oito por cento) devido ao ICMS, totalizando 21,34% (vinte e um
vírgula trinta e quatro por cento) nas Tarifas Aéreas Domésticas aplicáveis entre pontos do
território nacional. (grifei)
Note-se também que o reajuste foi concedido após provocação do Sindicato Nacional das
Empresas Aeroviárias, que pleiteou a concessão do aumento das passagens para fazer frente
à nova incidência do ICMS. No que concerne ao imposto, foi requerido o aumento de
6,38%, de forma a suportar integralmente a incidência do tributo (na alíquota de 6%,
calculado por dentro, o que totaliza exatamente os 6,38% solicitados). Transcrevo trecho do
Ofício 485/89, de 18 de abril de 1989, por meio do qual o Sindicato requer o reajuste das
tarifas aéreas (e-STJ, fls. 556-557):
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O percentual de reajuste solicitado de 42,60% resulta portanto do produto dos índices seguintes,
relacionados na documentação anexa:
- Estudo Nº 03/89 ....................................................... 15,78%
- ICMS sobre Passagens e Cargas
(6% embutido) ........................................................... 6,38%
- FINSOCIAL .............................................................. 0,50%
- Defasagem Tarifária Anterior ao "Plano de Verão" (Avaliação da Defasagem Tarifária em
FEV./89) ................................................................ 15,20%
Como se vê, foi autorizado o aumento do preço das passagens em 21,34%, dos quais 6,38%
referem-se ao ICMS (exatamente o percentual solicitado pelo sindicato, suficiente para cobrir
todo o custo do tributo). Isso está claro na citada Portaria 131/SPL (e-STJ, fl. 382) e é admitido
pelo próprio Sindicato das Empresas, em Ofício datado de 16 de maio de 1989 (e-STJ, fl. 559).
Transcrevo parte do documento:
Em nome de nossas associadas brasileiras concessionárias de transporte aéreo regular, vimos
expor o seguinte:
(...)
2. Em 18.04.89, por intermédio do Ofício Nº 485/89, este órgão de classe submeteu ao
Departamento de Aviação Civil novo estudo, indicando, naquela data, a necessidade para um
reajuste tarifário de 42,60%, incluída, nesse valor, a defasagem mencionada no item anterior.
Entretanto, através da Portaria Nº 131/SPL, de 28.04.89, o percentual de reajuste efetivamente
concedido foi de apenas 21,34%, dos quais 14,06% referentes à tarifa e 6,38% devido ao ICMS.
Ora, se o imposto passou a incidir sobre as passagens aéreas e o preço destas foi aumentado para
absorver integralmente o custo extra, é evidente que o tributo foi todo suportado por quem paga
o preço da passagem, ou seja, o consumidor.
Não importa, para o presente caso, se não foi concedido todo o aumento pleiteado pelas empresas
aéreas, mas apenas se foi concedido o aumento nos preços referente à incidência do ICMS, o que
de fato ocorreu, ocasionando o repasse do custo tributário ao contribuinte de fato. É somente isso
que está em discussão nos autos.
O repasse do tributo ao preço final das passagens ficou claro nas informações prestadas pelo DAC
(e-STJ, fls. 1228-1229), em que se esclarece (grifei): O ICMS é um Imposto Indireto, ou seja, é um
imposto "ad valorem" que incide sobre o preço final da passagem aérea (custos mais a margem).
Não é inserido na estrutura de custos das empresas, pois, em verdade é arrecadado junto aos
usuários e repassado à autoridade fazendária. A empresa aérea atua como agente intermediário
entre a arrecadação e repasse desse imposto.
Portanto, o ICMS não está embutido na estrutura de custos das empresas aéreas, onde é
contabilizado apenas o imposto incidente sobre os insumos (ex: ICMS sobre combustíveis).
No entanto, em abril de 1989, quando o referido imposto passou a incidir sobre as tarifas aéreas
domésticas, de passageiros e cargas, o Departamento de Aviação Civil, através da Portaria nº
131/SPL, de 28 Abr 89 (cópia em anexo), autorizou um reajuste nas tarifas aéreas, de 21,34%,
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sendo que 6,38% foram referentes ao repasse da incidência do referido imposto para as tarifas e
os restantes 14,06%, referentes aos agravamentos de custos incorridos na indústria do transporte
aéreo daquela ocasião. Posteriormente, em janeiro de 1992, quando a alíquota do ICMS
passou de 6,00% para 8,5%, novamente as empresas aéreas regulares foram autorizadas a
repassar a diferença de alíquota para as tarifas aéreas domésticas (Ofício nº 11/PL-3, de 28
Jan 92, também em anexo).
Portanto, se todo o custo extra decorrente da incidência do ICMS foi repassado ao preço final das
passagens aéreas – e repita-se, tal ficou cabalmente comprovado nos autos, como reconheceu o
acórdão a quo e também como se constata nos documentos citados (e-STJ, fls. 382, 559 e 1228)
–, quem, de fato, pagou o tributo foi o consumidor.
Sendo assim, incide, no caso, o art. 166 do CTN.
Correto, pois, o entendimento do Tribunal a quo.
3. Recurso Especial do Estado de Minas Gerais.
Em relação ao apelo da Fazenda Estadual, penso que a questão da prescrição fica prejudicada, já
que a empresa aérea não detém o próprio direito pleiteado.
Na parte em que requer a majoração da verba honorária, não se deve conhecer do apelo. Isso
porque o STJ pacificou a orientação de que o quantum da verba honorária, em razão da
sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual, e sua
fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, às quais competem a cognição e a
consideração das situações de natureza fática.
Nesses casos, esta Corte Superior atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de
valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso, em que o Tribunal de Justiça fixou os
honorários em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a
Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias.
Dessa forma, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implicaria,
necessariamente, o reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal
Superior, conforme determinado na Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja Recurso Especial." Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. VERBA HONORÁRIA. ART. 20, § 4º, DO CPC. VALOR IRRISÓRIO.
INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO. SÚMULA 07/STJ.
1. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser
fixados de acordo com o artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil.
2. A jurisprudência desta Corte adotou o entendimento de que os honorários advocatícios são
passíveis de modificação na instância especial tão-somente quando se mostrarem irrisórios ou
exorbitantes.
3. Não sendo desarrazoada a verba honorária, sua majoração importa, necessariamente, no
revolvimento dos aspectos fáticos do caso, o que é defeso no âmbito do apelo nobre, a teor da
Súmula 07/STJ.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag 775.536/RS, Relator Ministro Castro Meira, DJ de 29/09/2006).
365

JURISPRUDÊNCIA

TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA.
PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32.
APLICABILIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 07/STJ E 389/STF.
(...)
5. Não é cabível, em recurso especial, examinar a justiça do valor fixado a título de honorários,
já que o exame das circunstâncias previstas nas alíneas do § 3º do art. 20 do CPC impõe,
necessariamente, incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula
7/STJ e, por analogia, da Súmula 389/STF.
6. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 858.687/SC, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 19/10/2006).
Por essas razões, pedindo vênia à Relatora, não conheço do Recurso Especial da TAM e voto
também pelo não-conhecimento do recurso do Estado de Minas Gerais, julgando
prejudicada a discussão sobre a prescrição.
É como voto.
RETIFICAÇÃO DE VOTO
EXMO. SR. MINISTRO CASTRO MEIRA: Sr. Presidente, retifico. Dou provimento em parte
ao recurso especial da Fazenda, em maior extensão, e não conheço do recurso especial da TAM.
O resultado será sempre este: estou dizendo que a TAM não faz jus à repercussão.
É como voto.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Herman Benjamin
acompanhando a retificação de voto do Sr. Ministro Castro Meira, no sentido de negar
provimento ao recurso da Contribuinte e julgar prejudicado o recurso do Estado de Minas Gerais,
pediu vista dos autos o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques."
Brasília, 15 de junho de 2010.
VALÉRIA ALVIM DUSI - Secretária
VOTO-VISTA
O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES: Trata-se de recursos
especiais interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que,
em ação objetivando a repetição de indébito relativo ao ICMS, entendeu, em suma, que: (a) "na
hipótese de declaração de inconstitucionalidade de tributo, o prazo prescricional para o
ajuizamento da ação de repetição de indébito começa a fluir a partir do trânsito em julgado da
ação direta de inconstitucionalidade" ; (b) "para receber a restituição de ICMS, o contribuinte
jurídico deve comprovar que não repassou o encargo ao contribuinte de fato".
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Em seu recurso especial, TAM LINHAS AÉREAS S/A sustenta que o recolhimento de tributo que
foi declarado inconstitucional "faz surgir o dever de restituir a quantia indevidamente entregue ao
Estado" (fl. 1.576). Menciona, ainda, que "não detinha liberdade para a fixação de suas tarifas,
nem muito menos oportunidade para repassar qualquer encargo tributário, (...) o que evidencia a
impossibilidade de o ônus financeiro do ICMS ter sido transferido" (fl. 1.583).
Por outro lado, o Estado de Minas Gerais, em seu recurso especial, alega, em síntese, que: (a) em
demanda na qual se objetiva a repetição de tributo sujeito a lançamento por homologação, a tese
no sentido de que o termo inicial da prescrição é o trânsito em julgado da decisão do STF que
declarou a inconstitucionalidade do tributo não é acolhida pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça; (b) considerando que na presente demanda a ora recorrida objetiva repetir quantia
superior a R$ 30.000.000,00, é ínfima a verba honorária fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
A Relatora Ministra Eliana Calmon, proferiu voto nos seguintes termos: 1) o controle de preços
por órgão governamental sobre a atividade de viação aérea autoriza a conclusão da inexistência
de repercussão jurídica do tributo, o que afasta a aplicação do art. 166 do CTN; 2) o termo inicial
do prazo prescricional, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, é a data em
que ocorrida essa, de maneira expressa ou tácita. Assim, proveu o recurso de TAM LINHAS
AÉREAS S/A e proveu parcialmente o recurso da Fazenda Estadual, sendo acompanhada pelo
Ministro Humberto Martins.
O Ministro Castro Meira proferiu voto divergente, entendendo que, no caso concreto, ficou
demonstrado que o ICMS foi repassado no preço da passagem aérea, motivo pelo qual impõe-se
a aplicação da regra prevista no art. 166 do CTN. Nesse contexto, negou provimento ao recurso
de TAM LINHAS AÉREAS S/A e julgou prejudicada a questão da prescrição, suscitada no
recurso do Estado de Minas Gerais. O Ministro Herman Benjamin acompanhou a divergência.
Para melhor exame, pedi vista dos autos.
O Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios contidos nos autos,
entendeu que, no caso concreto, o ICMS era incluído no preço das passagens aéreas e a
empresa aérea “apenas arrecadava o tributo junto aos usuários, repassando o valor à
autoridade fazendária”, ou seja, “resta claro que o ICMS era cobrado do consumidor final,
considerando o valor final da tarifa autorizada pelo DAC”. Assim, considerando que TAM
LINHAS AÉREAS S/A sustenta que não houve a transferência do encargo referente ao
ICMS, verifica-se que, a princípio, o exame da suposta ofensa ao art. 166 do CTN demanda
o revolvimento de matéria fática, o que é obstado pelo disposto na Súmula 7/STJ. Contudo,
considerando que a questão referente ao conhecimento do recurso especial ficou superada,
passa-se à análise da suposta ofensa ao art. 166 do CTN.
A orientação da Primeira Seção desta Corte é firme no sentido de que o pedido de restituição de
tributo que, em tese, comporte a transferência do respectivo encargo financeiro a terceiro é
condicionado à regra prevista no art. 166 do CTN, ou seja, a restituição somente "será feita a
quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar
por este expressamente autorizado a recebê-la".
Como no caso dos autos ficou comprovada a transferência do ICMS no preço da passagem aérea,
não há falar em ofensa ao art. 166 do CTN.
Em relação ao recurso especial do Estado de Minas Gerais, não obstante fique prejudicado no que
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se refere à prescrição, é evidente o interesse recursal em relação ao pedido de majoração de verba
honorária.
Depreende-se dos autos que o Tribunal de origem, levando em consideração as peculiaridades do
caso concreto - a complexidade da matéria debatida, a necessidade de instrução probatória e o
valor controvertido -, majorou a verba honorária, que foi fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
na sentença, para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Nesse contexto, constata-se que o pedido de majoração do valor relativo aos honorários
advocatícios está atrelado ao revolvimento de elementos factuais, sendo que tal providência é
obstada pelo disposto na Súmula 7/STJ.
Assim, em conclusão, pedindo vênia à Ministra Eliana Calmon e ao Ministro Humberto Martins,
acompanho a divergência para: 1) negar provimento ao recurso especial de TAM LINHAS
AÉREAS S/A; 2) julgar prejudicado o recurso do Estado de Minas Gerais, no que se refere à
prescrição, e não conhecê-lo em relação ao pedido de majoração de verba honorária.
É o voto.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Mauro Campbell Marques,
acompanhando a divergência inaugurada pelo Sr. Ministro Castro Meira, a Turma, por maioria,
negou provimento ao recurso da Contribuinte e julgou prejudicado o recurso do Estado de Minas
Gerais, nos termos do voto do Sr. Ministro Castro Meira, que lavrará o acórdão. Vencidos os Srs.
Ministros Eliana Calmon e Humberto Martins."
Votaram com o Sr. Ministro Castro Meira os Srs. Ministros Herman Benjamin e Mauro Campbell
Marques.
Brasília, 22 de junho de 2010.
VALÉRIA ALVIM DUSI -Secretária
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SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 19, DE 28 DE OUTUBRO DE 2010.
O ADVOGADO-GERAL DO ESTADO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 8º da Lei
Complementar nº 75, de 13 de janeiro de 2004, revoga a Súmula Administrativa nº 15, de 24 de
novembro de 2009 e edita a presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos os
órgãos jurídicos de representação judicial do Estado de Minas Gerais:
"Fica dispensada a interposição de recurso contra decisão judicial que observe o prazo de
vigência do exame de aptidão física e mental fixado no artigo 147, §2º, da Lei nº 9.503/97 e
no art. 4º da Resolução 168 do CONTRAN, para o fim de obtenção de Carteira Nacional de
Habilitação."
LEGISLAÇÃO: Lei nº 9.503, de 23/9/1997 - Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções
CONTRAN nºs 168/2004 e 169/2005, Portaria DENATRAN nº 15/2005 e Instrução
DETRAN/MG nº 001/2006/DHCC.
PARECER DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO nº 14.706/2006 e NOTA JURÍDICA nº
2.125/2009.
JURISPRUDÊNCIA: Apelações Cíveis nºs 1.0024.06.218583-0/001, 1.0024.06.220437-5/001,
1.0024.06.992180-7/001, 1.0024.06.218035-1/001, 1.0024.06.225275-4/001, 1.0024.06.9925600/001, 1.0024.06.208055-1/001, 1.0024.06.223824-1/001, 1.0024.06.992275-5/001 e
1.0024.06.993319-0/001.
OBS: As Súmulas Administrativas acima citadas encontram-se no sítio da Advocacia-Geral do
Estado: <http://www.age.mg.gov.br/institucional/bases-juridicas/sumulas-administrativas-doadvogado-geral-do-estado?task=view>.

371

LEGISLAÇÃO DA
ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO

DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n. 1/2, Jan./Dez., 2011

DECRETOS
DECRETO Nº 45.574, de 25 de março de 2011.
Aprova a Deliberação nº 49, de 4 de março de 2011, do Conselho Superior da Advocacia-Geral
do Estado - AGE.
DECRETO Nº 45.564, de 22 de março de 2011.
Regulamenta o disposto na Lei nº 19.407, de 30 de dezembro de 2010, que autoriza o Estado de Minas
Gerais a liquidar débitos de precatórios judiciais, mediante acordos diretos com seus credores, nos
termos do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República,
dá nova redação ao art. 11 da Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003, e dá outras providências.
RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO Nº 270, de 19 de maio de 2011.
Dispõe sobre a remoção a pedido, mediante permuta, de Procurador do Estado.
RESOLUÇÃO Nº 268, de 9 de maio de 2011.
Cria e organiza no âmbito da Advocacia-Geral do Estado, em sistema de cooperação com a
Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte, Comissão para estudo de teses judiciais
sobre leilão na execução fiscal.
RESOLUÇÃO Nº 266, de 18 de março de 2011.
Cria e organiza no âmbito da Advocacia-Geral do Estado a Comissão de Dívida Ativa e dá outras
providências.
RESOLUÇÃO CONJUNTA
RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 4.308, de 25 de abril de 2011.
Disciplina os procedimentos a serem observados para a compensação de débitos líquidos e certos
constituídos contra credor de precatório, conforme previsto no art. 11 da Lei nº 14.699, de 6 de
agosto de 2003.
DELIBERAÇÃO
DELIBERAÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO
Nº 49, de 4 de março de 2011.
Dispõe sobre o Regulamento dos honorários advocatícios no âmbito da Advocacia-Geral do
Estado - AGE e dá outras providências.

OBS: O inteiro teor da legislação acima citada encontra-se no sítio da Advocacia-Geral do
Estado: http://www.age.mg.gov.br.
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ORIENTAÇÃO EDITORIAL:
normas para envio de artigos para publicação na
Revista Jurídica da AGE

O periódico DIREITO PÚBLICO: Revista Jurídica da
Advocacia-Geral do Estado pretende divulgar estudos,
artigos, ensaios, enfim trabalhos jurídicos, da
ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Os artigos enviados para publicação na Revista Jurídica
da AGE deverão obedecer as normas da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas.
As peças processuais e pareceres dispensam a adoção
desta padronização, embora possam ser adaptadas, em
sede de revisão, em concordância com as normas
previstas na ABNT.
Serão aceitos originais preferencialmente inéditos ou
apresentados em eventos públicos.
ORIENTAÇÃO EDITORIAL:
1) Apresentação do artigo.
Os trabalhos destinados à Revista serão precedidos de
folha de rosto em que se fará constar: o título do
trabalho, o nome do autor (ou autores), endereço,
telefone, fax e e-mail, mencionando também a situação
acadêmica do autor (ou autores), títulos e instituição à
qual pertença.
Caso o artigo tenha sido publicado ou apresentado
anteriormente em eventos públicos (congressos,
seminários etc.) deverá ser feita referência à publicação
ou ao evento.
Em anexo ao artigo, deverá também ser juntada
autorização do(s) autor(es) para publicação, conforme
modelo a seguir.
Os artigos deverão ser enviados em disquete de 3 1/2
polegadas, no formato RTF (Rich Text Format),
acompanhados de 2 provas impressas do texto, com os
critérios descritos a seguir: processado em Word for
Windows, fonte Times New Roman, Preta, corpo 12 para
todo o trabalho e corpo 14 para o título do artigo e título
das seções e subseções; margem superior 3 cm,
margem inferior 2 cm, margem esquerda 3 cm, margem
direita 2 cm, cabeçalho e rodapé 1,45 cm; em papel A4,
com digitação apenas no anverso da folha. A ordem de
apresentação será: título (:subtítulo), nome do autor(es),
sumário, texto e referência bibliográfica.
2) Título
O título do artigo, com destaque para essa parte, é
indicado na parte superior da primeira folha, centralizado
e em letras maiúsculas (fonte Times New Roman, preta,
corpo 14); podendo complementar o título, o subtítulo

segue abaixo do título, diferenciado tipograficamente, ou
separado por dois pontos (:), centralizado e em letras
minúsculas (fonte Times New Roman, preta, corpo 12).
3) Autor
O nome do autor é indicado por extenso abaixo do título,
centralizado e em letras maiúsculas (fonte Times New
Roman, corpo 14).
As indicações de formação acadêmica, títulos e
instituição que pertence serão feitas em nota de rodapé
precedida de símbolo gráfico (*).
As opiniões emitidas pelo autor em seu trabalho são de
sua exclusiva responsabilidade, não represen¬tando,
necessariamente, o pensamento da AGE/MG.
Agradecimentos e auxílios recebidos pelo autor (ou
autores) podem ser mencionados ao final do artigo,
antes das referências bibliográficas.
4) Sumário
Com a finalidade de visualizar a estrutura do trabalho e
refletir sua organização, o artigo conterá um sumário
logo abaixo do nome do autor, e nele serão mencionados
os principais pontos a serem abordados pelo trabalho,
através de numeração progressiva das seções.
Será apresentado em fonte Times New Roman, Preta,
corpo 12, parágrafo com recuo a 2 cm da margem
esquerda e direita, alinhamento justificado; espaçamento
simples.
5) Corpo do Texto
O corpo do texto será apresentado em fonte Times New
Roman, Preta, corpo 12, parágrafo com recuo a 2 cm da
margem esquerda e alinhamento justificado;
espaçamento simples, entre linhas antes e depois de
parágrafos, 6 pt ou automático;para todo o trabalho.
Todo destaque que se queira dar ao texto impresso deve
ser feito com o uso de itálico. Deve-se evitar o uso de
negrito ou sublinha. Citações de textos de outros autores
deverão ser feitas entre aspas, sem o uso de itálico.
6) Capítulo
O capítulo ou títulos das seções e subseções, digitados
em letra maiúscula, obedecerão a mesma fonte do texto,
corpo 14, negrito; entre linhas precedidos de espaço 1,5
e espaço duplo que os sucederem; alinhado na margem
esquerda; com numeração progressiva.
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7) Citação
A citação obedecerá à mesma fonte do texto, corpo 10;
recuo 4 cm, se ultrapassar 3 linhas. Caso as citações
diretas limitem-se a esse espaço, deverão estar contidas
no texto entre aspas duplas.
A transcrição literal de parte de normas jurídicas terá
o recuo de parágrafo a 4 cm da margem esquerda e
será precedida da expressão latina (em itálico) in
verbis:.
As notas de referência para indicar as citações de fonte
bibliográfica ou considerações e comentários que não
devem interromper a seqüência do texto aparecerão em
notas de rodapé:

AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO
Pelo presente termo de autorização, cedo ao
Conselho Editorial da Revista Jurídica da
ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO de Minas Gerais,
Praça da Liberdade, s/nº, 1º andar – Funcionários –
Belo Horizonte – MG, a título gratuito e por tempo
indeterminado, os direitos autorais referentes ao artigo
doutrinário
de
minha
autoria,
intitulado
____________________________________________
para fins de divulgação pública em meio impresso e
eletrônico através das publicações produzidas pelo
órgão.

_________________________________
Apud = citado por, conforme, segundo (usado para
indicar citação de citação)
Ibidem ou Ibid. = na mesma obra (usado quando se fizer
várias citações da mesma obra)
Idem ou Id. = do mesmo autor (usado quando se fizer
citação de várias obras do mesmo autor)
Opus citatum ou op. cit. = na obra citada (usado para se
referir à obra citada anteriormente e é precedida do
nome do autor)
Loco citato ou Loc. cit. = no lugar citado
Sequentia ou Et. Seq. = seguinte ou que se segue
Passim = aqui e ali; em vários trechos ou passagens
Confira ou Cf. = confira, confronte
Sic = assim mesmo, desta maneira

8) Notas de rodapé
As notas de rodapé de página obedecerão à mesma
fonte do texto, corpo 10; parágrafo de 0,5 cm da margem
esquerda; alinhamento justificado; espaçamento entre
linhas simples; numeração progressiva.
9) Referência bibliográfica
As referências bibliográficas serão apresentadas de
acordo com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), no final do artigo.
Os trabalhos publicados pela Revista poderão ser
reimpressos, total ou parcialmente, por outra
publicação periódica da AGE, bem como citados,
reproduzidos, armazenados ou transmitidos por
qualquer sistema, forma ou meio eletrônico,
magnético, óptico ou mecânico, sendo, em todas as
hipóteses, obrigatória a citação dos nomes dos
autores e da fonte de publicação original, aplicandose o disposto no item anterior.
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Leonardo Bruno Marinho Vidigal

João Calcagno Bandeira de Melo

Leonardo Canabrava Turra

João Lucas Albuquerque Daud

Leonardo Oliveira Soares

João Lúcio Martins Pinto

Levy Leite Romero

João Paulo Pinheiro Costa

Liana Portilho Mattos

João Viana da Costa

Lina Maia Rodrigues de Andrade
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Lincoln D’aquino Filocre

Marco Túlio de Carvalho Rocha

Lincoln Guimarães Hissa

Marco Túlio Fonseca Furtado

Lucas Leonardo Fonseca e Silva

Marco Tulio Gonçalves Gannam

Lucas Pinheiro de Oliveira Sena

Marconi Bastos Saldanha

Lucas Ribeiro Carvalho

Margarida Maria Pedersoli

Luciana Ananias de Assis Pires Pimenta

Maria Antônia de Oliveira Cândido

Luciana Guimarães Leal Sad

Maria Aparecida dos Santos

Luciana Trindade Fogaça

Maria Cecília de Almeida Castro

Luciano Neves de Souza

Maria Clara Teles Terziz

Luciano Teodoro de Souza

Maria da Consolação Lanna

Luis Gustavo Lemos Linhares

Maria Elisa de Paiva Ribeiro Souza Barquete

Luísa Carneiro da Silva

Maria Letícia Séra de Oliveira Costa

Luísa Cristina Pinto e Netto

Maria Teresa Lima Lanna Esteves

Luiz Eduardo Coimbra Ubaldo

Mariana Oliveira Gomes de Alcântara

Luiz Francisco de Oliveira

Mariana Santos de Brito Alves

Luiz Gustavo Combat Vieira

Mariane Ribeiro Bueno Freire

Luiz Henrique Novaes Zacarias

Mário Eduardo Guimarães Nepomuceno Júnior

Luiz Marcelo Cabral Tavares

Mário Henrique Silveira de Almeida

Lyssandro Norton Siqueira

Mário Roberto de Jesus

Magaly de Carvalho

Marismar Cirino Motta

Maiara de Castro Andrade

Mateus Braga Alves Clemente

Manuela Teixeira de Assis Coelho

Maurício Barbosa Gontijo

Marcelino Cristelli de Oliveira

Maurício Bhering Andrade

Marcelo Barroso Lima Brito de Campos

Maurício Leopoldino da Fonseca

Marcelo Berutti Chaves

Max Galdino Pawlowski

Marcelo Cássio Amorim Rebouças

Melissa de Oliveira Duarte

Marcelo de Castro Moreira

Mila Oliveira Grossi

Marcelo Pádua Cavalcanti

Milena Franchini Branquinho Lima

Márcio de Vasconcelos Martins

Moacyr Lobato de Campos Filho

Márcio dos Santos Silva

Nabil El Bizri

Marco Antônio Gonçalves Torres

Nadja Arantes Grecco

Marco Antônio Lara Rezende

Naldo Gomes Júnior

Marco Antônio Rebelo Romanelli

Nayra Rosa Marques

Marco Túlio Caldeira Gomes

Nilber Andrade
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Nilma Rogéria Cândido

Rafael Rezende Faria

Nilton de Oliveira Pereira

Rafaella Barbosa Leão

Nilza Aparecida Ramos Nogueira

Ranieri Martins da Silva

Núbia Neto Jardim

Raquel Correa da Silveira Gomes

Olir Martins Benadusi

Raquel Guedes Medrado

Onofre Alves Batista Júnior

Raquel Melo Urbano de Carvalho

Orlando Ferreira Barbosa

Raquel Oliveira Amaral

Osvaldo Nunes França

Regina Lúcia da Silva

Otávio Machado Fioravante Morais Lages

Renata Couto Silva

Paloma Inaya Nicolleti da Silva

Renata Viana de Lima Netto

Patrícia Campos de Castro Véras

Renato Antônio Rodrigues Rego

Patrícia de Oliveira Leite Leopoldino

Ricardo Adriano Massara Brasileiro

Patrícia Martins Ribeiro

Ricardo Magalhães Soares

Patrícia Mota Vilan

Ricardo Milton de Barros

Patrícia Pinheiro Martins

Ricardo Sérgio Righi

Paula Abranches de Lima

Ricardo Silva Viana Júnior

Paula Maria Rezende Vieira

Roberto Portes Ribeiro de Oliveira

Paula Souza Carmo de Miranda

Roberto Simões Dias

Paulo da Gama Torres

Robson Lucas da Silva

Paulo Daniel Sena Almeida Peixoto

Rochelle Costa Cardoso Americano

Paulo de Tarso Jacques de Carvalho

Rodolpho Barreto Sampaio Júnior

Paulo Fernando Cardoso Dias

Rodrigo Maia Luz

Paulo Fernando Ferreira Infante Vieira

Rodrigo Peres de Lima Netto

Paulo Gabriel de Lima

Rogério Antônio Bernachi

Paulo Henrique Gonçalves Pena Filho

Rogério Guimarães Salomé

Paulo Henrique Sales Rocha

Rogério Moreira Pinhal

Paulo Murilo Alves de Freitas

Romeu Rossi

Paulo Roberto Lopes Fonseca

Rômulo Geraldo Pereira

Paulo Sérgio de Queiroz Cassete

Ronaldo Maurílio Cheib

Paulo Valadares Versiani Caldeira Filho

Roney de Oliveira Júnior

Priscila Vieira de Alvarenga Penna

Roney Luiz Torres Alves da Silva

Rafael Assed de Castro

Rosalvo Miranda Moreno Júnior

Rafael Augusto Baptista Juliano

Rubens de Oliveira e Silva

Rafael Cascardo Lopes

Saulo de Freitas Lopes
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Sávio de Aguiar Soares

Walter Santos da Costa

Sérgio Adolfo Eliazar de Carvalho

Wanderson Mendonça Martins

Sérgio Duarte Oliveira Castro

Wendell de Moura Tonidandel

Sérgio Pessoa de Paula Castro
Sérgio Timo Alves

ADVOGADOS AUTÁRQUICOS

Sheila Glória Simões Murta
Shirley Daniel de Carvalho

Abdala Lobo Antunes

Shirley Terezinha Tassini

Aloísio Alves de Melo Júnior

Silvana Coelho

Alesxandra Marota Crispim Prates

Silvério Bouzada Dias Campos

Antônio Eustáquio Vieira

Simone Ferreira Machado

Bernardo Werkhaizer Felipe

Soraia Brito de Queiroz Gonçalves

Christiano de Senna Micheletti Dias

Stela Maria Lírio Reis e G. Vieira

Cíntia Rodrigues Maia Nunes

Tatiana Sales Cúrcio

Cláudio José Resende Fonseca

Telma Regina Pereira Santos Rodrigues

Débora Cunha Penido de Barros

Tércio Leite Drummond

Daniel Francisco da Silva

Thaís Caldeira Gomes

Eneida Criscoulo Gabriel Bueno Silva

Thereza Cristina de Castro Martins Teixeira

Fabíola Peluci Monteiro

Thiago Elias Mauad de Abreu

Fernanda de Campos Soares

Tiago Anildo Pereira

Flávia Baião Reis Martins

Tiago Maranduba Schröder

Gladys Souza de Reque

Tuska do Val Fernandes

Humberto Gomes Macedo

Valéria Duarte Costa Paiva

João Augusto de Moraes Drummond

Valéria Maria de Campos Frois

Laurimar Leão Viana Filho

Valério Fortes Mesquita

Márcio Roberto de Souza Rodrigues

Valmir Peixoto Costa

Marcos Ferreira de Pádua

Vanessa Almeida Cruz

Maria Beatriz Penna Misk

Vanessa Lopes Borba

Maria Estela Barbosa Figueiredo

Vanessa Saraiva de Abreu

Reynaldo Tadeu de Andrade

Victor Hugo Versiani Nunes Lacerda

Rosália Silva Bicalho

Vinicius Rodrigues Pimenta

Simone Alves de Queiroz

Wagner Mendonça Bosque

Valéria Magalhães Nogueira

Wallace Alves dos Santos

Valéria Miranda de Souza

Wallace Martiniano Moreira

Wagner Lima Nascimento Silva
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NEGÓCIO
Assessoramento jurídico, representação judicial e extrajudicial do Estado de Minas Gerais.
MISSÃO
Defender com êxito os direitos e legítimos interesses do Estado de Minas Gerais.
VISÃO
Tornar-se referência nacional em assessoramento jurídico, representação judicial e extrajudicial de entes públicos.
PRINCIPAIS VALORES
Justiça, Verdade, Moralidade, Ética, Interesse Público, Legalidade, Eficiência e Lealdade.
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